
 

01 
 

 



 

02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anais de resumos dos trabalhos apresentados na 17ª Semana de Graduação / 28ª Uerj Sem 
Muros inscritos nas modalidades de Estágio Interno Complementar (EIC), Iniciação à 
Docência(ID), Monitoria, Mostra de Monografia e Projetos de Final de Curso, Mostra de 
Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas/PROINICIAR, Mostra do Programa de Educação 
Tutorial – PET, Mostra do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- PIBID.  
Sub-reitoria de Graduação, setembro de 2018.   



 

03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS     PG. 004 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS     PG. 009 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA     PG. 079 

CIÊNCIAS HUMANAS     PG. 133 

CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS     PG. 356 

CIÊNCIAS DA SAÚDE     PG. 434 

ENGENHARIAS     PG. 492 

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTE     PG. 529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resumos estão distribuídos obedecendo a seguinte sequência: Área de Conhecimento; Centro Setorial e Modalidade de Bolsa, em 
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BOLO COM UTILIZAÇÃO INTEGRAL DA BANANA (MUSA PARADISIACA): 
SEM LACTOSE E COM ALEGAÇÃO FUNCIONAL EM FIBRA ALIMENTAR 
Área temática: Ciências Agrárias / Ciência e tecnologia de alimentos / Tecnologia 
de Alimentos 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MATILDE PUMAR 
Supervisor(es) Participante(s):  
Maria Cristina Jesus Freitas 
Estagiário(s):  
Sarah de Franca Barradas 
Voluntário(s):  
Hosana Bahia de Oliveira 
 
A banana (Musa spp.) é a fruta que apresenta o maior consumo per capita em 
domicílio, no Brasil. A variedade de banana mais aceita e comercializada é a Prata, 
estando entre as preferidas pelos consumidores. O estudo teve como objetivo 
desenvolver o bolo de banana com casca, utilizando integralmente a banana com o 
intuito de aumentar as fibras alimentares, além de reduzir o desperdício, o custo, a 
poluição ambiental e aumentar o valor nutricional. A Utilização Integral dos Alimentos 
é uma opção para o controle do transtorno mundial que é o desperdício alimentar, 
que se agrava ao decorrer dos anos. A casca de banana é rica em proteínas, fibras, 
carboidratos, cálcio e ferro. A casca representa, aproximadamente, 30% da fruta, 
que podem/devem ser aplicados na elaboração de preparações/produtos e, assim, 
aumentar o valor nutricional e contribuir com o orçamento e com a diminuição da 
poluição ambiental. O produto foi definido após realizar ensaios com modificações 
nas quantidades e tipos dos ingredientes de uma receita base, obtida em um site de 
receitas popular. O custo foi realizado a partir de pesquisa de mercado em lojas 
físicas e online. Foi realizada a degustação do bolo pela Equipe do Laboratório de 
Tecnologia dos Alimentos (LabTec) quanto a cor, aroma, sabor e textura. Também 
foram caracterizados os parâmetros físicos (pesagens, rendimento total, fator 
térmico, teor de água evaporada, volume específico) e determinados pH, índice de 
refração e sólidos solúveis totais. A composição química foi estimada pelo Programa 
de Apoio à nutrição (NutWin v. 1.5.2.51), pela Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos (TACO, 2011) e pelo artigo GONDIM et al. (2005). A Resolução nº18, de 
30 de abril de 1999, considera um alimento funcional quando ao ser ingerido 
proporciona benefícios adicionais ao organismo, e contem no mínimo 2,5g de fibras 
na porção do produto pronto para consumo (BRASIL, 1999). O custo para realizar 
100g do bolo de banana com casca foi de R$1,22. A degustação pela equipe do 
LabTec considerou aparência e sabor agradáveis. O rendimento total foi de 78,66%, 
o teor de água evaporada 20,95%, volume específico foi de 1,2cm3/g, os sólidos 
solúveis totais 1,58 ± 0,14 e pH de 6,98 ± 0,13. Concluiu-se que o bolo de banana 
com casca sem lactose é um produto com alegação funcional em fibra alimentar, 
obteve boa aceitação, indicando que, utilizar a casca da fruta é tecnologicamente 
viável e, uma opção econômica e nutritiva, além de reduzir o desperdício e a poluição 
ambiental. Agradecimentos: FAPERJ, CETREINA e aos Técnicos (Michele Santana e 
Yuki Taco) 
 
E-mail: pumar.m@ig.com.br 
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DESENVOLVIMENTO DE PREPARAÇÕES COM FIBRA E INULINA UTILIZANDO 
O YACON INTEGRALMENTE REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE 
TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS (LABTEC) 
Área temática: Ciências Agrárias / Ciência e tecnologia de alimentos / Tecnologia 
de Alimentos 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MATILDE PUMAR 
Supervisor(es) Participante(s):  
Shizuco Kajishima 
Estagiário(s):  
Camilla dos Santos Mosqueira 
 
O yacon (Smallanthus sonchifolius) é uma raiz tuberosa da família Asteraceae, 
originária da região andina que vem sendo consumida no Brasil desde meados dos 
anos 2000, preferencialmente in natura, mas também na forma cozida, ou 
desidratada (chips). É composto principalmente por água e carboidratos, os quais 
são armazenados majoritariamente sob a forma de frutanos (FOS e inulina), além de 
ser uma fonte promissora de fibras alimentares. De acordo com estudos, os FOS, a 
inulina e as fibras podem atuar reduzindo os níveis de colesterol, pressão arterial e 
glicemia pós-prandial, melhorando também a regularização da função intestinal. 
Devido a sua composição, o interesse da indústria e da comunidade científica vem 
crescendo em cima dele, e estudos vêm sendo realizados com o yacon in natura, ou 
em preparações elaboradas a partir dele. O presente estudo teve como objetivo 
agrupar alguns dos trabalhados realizados no Laboratório de Tecnologia dos 
Alimentos (LabTec) do Instituto de Nutrição da UERJ utilizando o yacon na forma 
integral (casca e polpa), afim de aumentar o teor de fibras e inulina dessas 
preparações. Foram fracionadas e quantificadas 26 unidades de yacon (Smallanthus 
sonchifolius), sendo 7 unidades pequenas, 13 médias e 6 grandes. O peso da unidade 
do yacon obtido através da média das 26 amostras foi de 160,40g, sendo 85,85% 
do peso correspondente à polpa e 9,93% do peso correspondente a casca, que na 
maioria das vezes é descartada na culinária. A omelete de yacon integral elaborada 
no LabTec apresentou 3,9g de fibras alimentares e 4,9g de inulina em 100g do 
produto pronto para consumo, podendo ser considerada como alimento fonte de 
fibras e com alegação funcional em fibra e inulina de acordo com a legislação 
brasileira. Já o Quibe de yacon integral, que teve como porção estipulada o valor de 
80g, pôde ser considerado um produto com alegação funcional em inulina, contendo 
3,56g na sua porção, e fonte de fibras contendo 3,09g em 100g do produto. As 
receitas experimentais do doce de yacon integral com coco, sem e com 30% de 
adoçante, apresentaram um bom rendimento (97,66 e 101,29%, respectivamente), 
aspecto e sabor agradáveis mediante degustação da Equipe do LabTec sendo ricas 
em fibras, contem inulina e de fácil operacionalização. Conclui-se que, além de serem 
fonte de fibras e/ou com alegação funcional em fibra e inulina, as preparações 
elaboradas também foram bem aceitas sensorialmente. Constatando que a utilização 
do yacon integral na elaboração de produtos alimentícios é viável e vantajosa, além 
ser uma boa opção para pacientes com Doenças Crônicas Não Transmissíveis, por 
incrementar o teor de fibras e inulina das preparações, trazendo benefícios à saúde. 
Agradecimentos: FAPERJ, CETREINA, a nutricionista Ana Patrícia Amorim Gomes e 
aos Técnicos (Michele Santana e Yuki Taco) 
 
E-mail: pumar.m@ig.com.br 
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PESQUISA DE MERCADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE CONVENIÊNCIA 

Área temática: Ciências Agrárias / Ciência e tecnologia de alimentos / Tecnologia 
de Alimentos 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MATILDE PUMAR 
Supervisor(es) Participante(s):  
Maria Cristina Jesus Freitas 
Estagiário(s):  
Gabriela Pires Marins de Oliveira 
Voluntário(s):  
Amanda da Silva Bastos de Oliveira 
Juliana Martins Torres 
 
A intolerância alimentar corresponde às alterações que podem ocorrer nos processos 
metabólicos de digestão e absorção de determinado componente do alimento, 
geralmente devido a alguma deficiência enzimática, sem haver envolvimento da 
resposta imunológica neste processo. No caso do leite de vaca, a enzima em questão 
é a lactase. Esta deficiência impede que a lactose, presente em leite e derivados, 
seja hidrolisada em moléculas de monossacarídeos glicose e galactose, e então 
absorvidas. A intolerância à lactose é uma síndrome clínica composta por um ou mais 
dos seguintes sintomas: dor abdominal, diarreia, náusea, flatulência e/ou distensão 
abdominal. Não existe cura, mas podem-se atenuar os sintomas quando leite e seus 
derivados não são mais ingeridos, ou são ingeridos controladamente e de forma 
limitada. Quando se fala em propaganda e marketing para o público infantil a respeito 
dos alimentos é nítida a necessidade de o setor público acompanhar o conteúdo das 
propagandas alimentares infantis, pois de igual forma, como acontece com os adultos 
o consumo pode ser prejudicial à saúde. Devido ao novo estilo de vida as crianças 
passam muito mais tempo em frente a um aparelho eletrônico audiovisual sendo 
expostas intensa e frequentemente a propagandas referentes a alimentos atrelados 
a imagem de personagens conhecidos por elas e que chamam a sua atenção devido 
à aparência lúdica do produto. Dentre os vários lançamentos/novidades da indústria 
alimentícia surgiu um seguimento, ainda que não totalmente esclarecido quanto à 
sua caracterização, com produtos “porcionados” ou “individualizados” ou “de 
conveniência”, terminologia esta, que adotamos neste trabalho. Dentro desse escopo 
o objetivo do trabalho foi verificar a disponibilidade de “Bolinhos de Conveniência” 
(BC) para analisar e determinar as características macroscópicas, físicas e químicas 
e a rotulagem quanto a conformidade com as legislações. Estão em andamento duas 
etapas/enfoques inerentes a essa pesquisa. Um dos enfoques está relacionado aos 
que são sem lactose (faz parte de um TCC) e o outro estudo faz referência àqueles 
com vertente infantil (pesquisa de BEIC) por ser considerado um grupo de risco. Foi 
realizado um levantamento em sites de indústrias alimentícias, supermercados (site 
e lojas físicas) de grande e pequeno porte e lojas especializadas (site e lojas físicas) 
localizados no Rio de Janeiro a fim de verificar a disponibilidade dos mesmos. Foram 
encontrados 147 BC’s de 22 marcas. Destes, 29 eram sem lactose (19,73% do total) 
correspondentes a 8 marcas e 52 com vertente infantil (35,37% do total) 
correspondentes a 9 marcas além, dos BC’s sem glúten, diferenciados e tradicionais. 
Partindo da Pesquisa de Mercado que visa verificar a disponibilidade do produto no 
comércio e a caracterização e análise dos rótulos, se contribuirá para uma Informação 
Nutricional fidedigna em benefício da população. Agradecimentos: FAPERJ, CETREINA 
e aos Técnicos (Michele Santana e Yuki Taco) 
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E-mail: pumar.m@ig.com.br 
IMPACTOS CAUSADOS PELO USO PÚBLICO EM TRILHAS DO PARQUE 
ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA (RJ): DA AVALIAÇÃO À AÇÃO 
Área temática: Ciências Agrárias / Recursos florestais e engenharia florestal / 
Conservação da Natureza 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DOUGLAS DE SOUZA PIMENTEL 
Supervisor(es) Participante(s):  
Priscila Gonçalves Costa 
Estagiário(s):  
Dayane Campos Figueiredo 
Josannizy Lino da Silva 
 
O aumento da demanda de diferentes formas de uso público no Parque Estadual da 
Serra da Tiririca (PESET – Niterói/Marica) fomentou a avaliação e manejo dos 
impactos para melhor planejamento do uso público. As suas trilhas são boas unidades 
amostrais que retratam como o ecossistema vem respondendo ao uso indireto da 
visitação e para o desenvolvimento da Interpretação Ambiental (IA). O presente 
projeto visa a coleta de dados sobre indicadores de impactos das trilhas do Parque 
Estadual da Serra da Tiririca. O bolsista também atua em atividades de educação 
ambiental em um convênio com o Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI).Os 
resultados apontam para uma redução da média de largura da trilha tanto na Trilha 
da Enseada do Bananal (TEB) quanto na Trilha do Morro das Andorinhas (TMA).No 
entanto, nenhum dos pontos amostrais se enquadrou no valor considerado como 
ideal (95 cm). Além disso, há trechos com sérios problemas de erosão, como aqueles 
localizados antes da bifurcação na Trilha da Enseada do Bananal e antes da entrada 
do Parque na Trilha do Morro das Andorinhas. Com relação a compactação em função 
do pisoteio, nota-se uma expansão da alta compactação para as laterais da Trilha da 
Enseada do Bananal e um aumento do número de pontos com média, para alta 
compactação. O número de rochas e raízes expostas também aumentou. Houve a 
avaliação dos impactos sociais na Enseada do Bananal com o método PAOT (People 
at on time), que considera a percepção do visitante sobre o numero ideal de pessoas 
na localidade. O máximo aceitável foi de 31 pessoas em 1101 m². Todos os dados 
produzidos e coletados pela realização do monitoramento sistemático dos indicadores 
de impactos do uso público e elaboração de trilhas tem sido de grande importância 
nas relações entre a Unidade de Conservação e seus visitantes. Os alunos atendidos 
pelo projeto utilizam um guia interpretativo durante a incursão à trilha do Morro das 
Andorinhas, com orientação da bolsista e dos supervisores do Programa de Educação 
Socioambiental (PESA) do Museu de Arqueologia de Itaipu (MAI), sendo estimulados 
a interpretar a paisagem local e a história daquela região. O projeto também conta 
com a parceria com o Núcleo de Pesquisas em Ensino de Ciências (NUPEC - UERJ- 
FFP). Foi editado um livro digital relatando as experiências obtidas por esse projeto. 
Dessa forma,as parceiras propostas foram fundamentais para o seu desenvolvimento 
e o presente projeto se configura como um bom exemplo de uma relação 
interinstitucional de sucesso. 
 
E-mail: douglasgeia@gmail.com 
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MODELOS DIDÁTICOS COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE 
PARASITOLOGIA NA GRADUAÇÃO E NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DA 
DISCIPLINA DE PARASITOLOGIA- FCM - UERJ 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Alexandre Ribeiro Bello 
Jose Roberto Machado e Silva 
Estagiário(s):  
Aline Aparecida da Rosa 
Andréia Carolinne de Souza Brito 
Bruno Moraes da Silva 
Carlos Eduardo da Silva Filomeno 
Emanuela Santos da Costa 
Julia Silva dos Santos 
Karine Gomes Leite 
Larissa Moreira Siqueira 
Luan Almeida Carvalho da Cunha 
Lucas Alves Pereira 
Lucas Gomes Rodrigues 
Ludmila Rocha Lima 
Shayane Martins Rodrigues Gomes 
Taynara Vieira Teixeira 
Thainá de Melo Ubirajara 
Thayssa sa Silva 
 
As parasitoses são provocadas por helmintos e protozoários e representam um grave 
problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento, devido 
ao difícil acesso pela população mais carente, ao saneamento básico e à educação, 
uma vez que a transmissão desses agentes está diretamente relacionada com as 
condições de vida e de higiene. Apresentam grande distribuição geográfica, podendo 
ocorre tanto em áreas urbanas quanto rurais. No Brasil, nove Doenças Tropicais 
Negligenciadas (DTN`s) afetam a população devido à sua gravidade e consequências 
socioeconômica, dentre elas algumas são parasitoses. Diante disso, o ensino da 
Parasitologia nos cursos de graduação de Ciências Biológicas, Biomedicina, Nutrição, 
Enfermagem e Medicina torna-se de grande importância, visto que serão futuros 
promotores da saúde, do controle e profilaxia das doenças parasitárias. A utilização 
de modelos didáticos durante as aulas-práticas torna-se um facilitador do ensino-
aprendizagem nessas áreas. 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, modelos 
didáticos representativos de algumas parasitoses de importância médica no Brasil. A 
confecção dos modelos fez parte das atividades dos projetos de extensão da 
Parasitologia, e também serviu, além das aulas práticas, para as atividades 
extramuros em escolas e eventos. Todos os modelos foram confeccionados em biscuit 
(massa de porcelana fria). 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 
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científico do parasito e as principais estruturas e componentes dos parasitos que 
estão representadas didaticamente. Durante as aulas práticas e nas atividades de 
extensão 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. Ao longo das aulas e atividades os alunos e crianças se 
mostraram bastante interessados nos modelos, indicando como o usa dessa 
estratégia torna as aulas mais interessantes e estimulantes. 
 
E-mail: renataheisler@uerj.br 
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A POLUIÇÃO URBANA NA DINÂMICA DE CRESCIMENTO RADIAL DE 
ESPÉCIES ARBÓREAS: TÉCNICAS E METODOLOGIAS NO 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Thaís Jorge de Vasconcellos 
Estagiário(s):  
Paulo Ricardo de Artulano Rosa 
 
A poluição é um dos fatores que influenciam as alterações climáticas vistas hoje em 
dia. Com o desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o desmatamento de 
áreas naturais, a poluição vem tomando proporções ainda maiores e comprometendo 
a vida de seus habitantes. Nesse sentido, os organismos sésseis, como as plantas, 
são os mais afetados pelas alterações ambientais. No intuito de descobrir como a 
poluição afeta a vida dos vegetais, são desenvolvidas técnicas e metodologias 
diferenciadas de avaliação. Assim, o objetivo deste trabalho foi aprender e executar 
as técnicas e metodologias desenvolvidas no Laboratório de Anatomia Vegetal da 
UERJ nesta linha de pesquisa, que visa identificar plantas arbóreas biomonitoras de 
poluição. No estudo da anatomia da madeira de Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 
(Malvaceae) crescendo em ambiente florestal e em ambiente urbano, foram 
analisadas árvores provenientes dos dois sítios de amostragem. As amostras de 
madeira foram extraídas amostras por método não destrutivo, com o auxílio da 
Sonda de Pressler e a 1,30 m do solo. Destas amostras, foram orientados corpos de 
prova para confecção de sessões histológicas em micrótomo rotativo, cabe a ressalva 
que o uso desse micrótomo em detrimento do micrótomo de deslize se deve ao baixo 
grau de resistência do material estudado. As sessões histológicas foram obtidas nos 
planos transversal, longitudinal radial e longitudinal tangencial, e em seguida foram 
clarificadas, por hipoclorito de sódio 50% e submetidas à dupla coloração por Azul 
de Astra e Safranina hidroalcoólica 1%, na proporção de 6:4. Posteriormente, as 
sessões foram desidratadas em série etílica ascendente, transferidas para Xilol e 
montadas em lâminas permanentes com Entellan. Paralelamente, fragmentos da 
madeira foram submetidos à dissociação da lamela média celular por Ácido Acético 
Glacial e Peróxido de Hidrogênio, maceração, coloração por Safranina hidroalcoólica 
50% e montagem de lâminas semipermanentes em glicerina 50%. Esta técnica 
promove o isolamento das células, permitindo a mensuração da espessura das 
paredes celulares e do tamanho (comprimento e diâmetro) dos elementos condutores 
e de sustentação das árvores: elementos de vaso e fibras. A análise das 
características anatômicas e a mensuração e contagem dos elementos celulares foi 
realizada ao microscópio Olympus BX 41, acoplado à câmera Olympus Q-Color 5 e 
com o auxílio do software ImagePro. Para a realização da descrição anatômica da 
madeira foi utilizado o manual da Associação Internacional de Anatomistas de 
Madeira. 
 
E-mail: ccallado@uerj.br 
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ANATOMIA DA MADEIRA DE ESPÉCIES ARBÓREAS DA FAMÍLIA 
LEGUMINOSAE: UMA ANÁLISE DOS ESPESSAMENTOS HELICOIDAIS EM 
FIBRAS LIBRIFORMES 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CATIA HENRIQUES CALLADO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Kelly Cristina Moreira dos Santos 
Estagiário(s):  
Sabrina do Nascimento Silva 
 
Espessamento helicoidal é uma deposição da parede secundária das células vegetais 
que está relacionada a processos de condução de água e sustentação da planta, 
atribuindo maior resistência às paredes celulares dos elementos condutores 
(traqueídes e elementos de vaso), fibras (fibrotraqueídes e fibras libriformes) e, por 
vezes, do parênquima axial e radial. Entretanto, a ocorrência desses espessamentos 
em fibras libriformes tem sido frequentemente negligenciada em estudos descritivos 
da anatomia da madeira, isto porque, a presença desse espessamento é incomum 
neste tipo de fibra, principalmente, em espécies tropicais e decíduas e quando não 
estão presentes simultaneamente nos elementos de vaso. Todas essas características 
são observadas nas madeiras das espécies investigadas neste trabalho. Nesse 
sentido, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de investigar a presença de 
espessamentos helicoidais em fibras libriformes da madeira da família Leguminosae 
Juss. Para tal, foram aplicadas técnicas de microscopia óptica, de campo claro e de 
polarização, e eletrônica de varredura na análise das espécies Z. glabra (Spreng.) 
Yakovlev e Z. ilicifolia (Brongn.) Vogel. As amostras de madeira foram coletadas in 
situ, por método não destrutivo, ou obtidas da Xiloteca do Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. A partir das amostras de madeira foram confeccionados corpos de prova 
para realização de seções histológicas. Os corpos de prova foram orientados nos 
planos transversal e longitudinal (tangencial e radial) e submetidos a processos de 
amolecimento físico e químico. Posteriormente, os blocos foram seccionados em 
micrótomo de deslize. As seções histológicas foram clarificadas por hipoclorito de 
sódio a 50%, submetidas à dupla coloração por Azul de Astra e Safranina (6:4), 
desidratadas em série etílica ascendente, transferidas para Xilol e montadas em 
resina sintética. Fragmentos das madeiras foram submetidos à dissociação celular 
por Ácido Acético e Peróxido de Hidrogênio, seguida de maceração, coloração por 
Safranina 50% e montagem em glicerina 50%. As madeiras também foram 
submetidas a metalização em ouro e/ou carbono para análise em microscópio 
eletrônico de varredura. Os resultados obtidos indicaram presença de espessamentos 
helicoidais nas fibras libriformes das duas espécies analisadas o que até então não 
havia sido descrito na literatura. A discordância entre os resultados é atribuída às 
observações realizadas apenas ao microscópio em campo claro, o que dificulta a 
observação dos espessamentos. 
 
E-mail: ccallado@uerj.br 
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS FENOTÍPICAS PARA A MANUTENÇÃO E 
PRESERVAÇÃO DE CEPAS DE ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCCUS SPP. 
ISOLADAS DE LEITE PASTEURIZADO E LEITE HUMANO, RESPECTIVAMENTE. 
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):  
Luiz Felipe Farias Alvarenga Macieira 
Tayane Ventura Lins Ferreira 
 
Coleções bacterianas visam à manutenção/preservação de culturas de 
microrganismos isolados, permitindo a sua utilização em atividades de ensino e 
pesquisa, além de troca de informações entre centros de pesquisas e instituições de 
ensino. Adicionalmente, para que sejam mantidos os marcadores de virulência e/ou 
resistência aos antimicrobianos descritos nas cepas é necessário garantir a sua 
estabilidade genética e sobrevivência por um período de tempo maior. Nosso acervo 
compreende cepas isoladas de diferentes origens, a saber: alimentos (comunidade e 
dietas hospitalares), mãos de manipuladores de alimentos, equipamentos de cozinha 
hospitalar, colonização e espécimes clínicos de pacientes internados no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Os objetivos do presente trabalho foram iniciar 
o treinamento nas atividades/procedimentos laboratoriais, verificar a pureza e 
confirmar a identificação das cepas de Escherichia coli e Staphylococcus spp. isoladas 
de leite pasteurizado e leite humano, respectivamente, através da caracterização 
morfológica e fisiológica e aplicar técnicas de preservação das estirpes por crio-
congelamento a -20°C e -70°C. O treinamento nos procedimentos laboratoriais foi 
realizado com a bolsista Ingrid Morato (EIC) com a preservação de cepas de E. coli 
isoladas de dietas hospitalares, colonização e espécimes clínicos de pacientes 
internados em um hospital universitário. Quanto à coleção de culturas do leite 
pasteurizado e do leite humano, as cepas, a partir do estoque em CG glicerol a -
20°C, foram semeadas em caldo TSB (OXOID) e incubadas a ±37°C por 18-24h. 
Após, as cepas de E. coli foram semeadas em ágar EMB (OXOID) e as cepas de 
Staphylococcus spp. em ágar Manitol Salgado (OXOID) e incubadas a ±37°C por 18-
24h. Posteriormente, foi realizada a coloração de Gram para a observação das 
características morfo-tintoriais das células bacterianas. A seguir, as cepas de E. coli 
foram semeadas em ágar Nutriente (35°C durante 24h) para a realização da 
caracterização fisiológica, confirmando a identificação. As provas realizadas foram 
mobilidade, produção de H2S e produção de indol (meio SIM), fermentação da 
glicose, lactose e produção de urease, para a confirmação da identificação. As cepas 
de Staphylococcus spp. foram submetidas à coloração de Gram. Após confirmação, 
as cepas foram estocadas em Skim Milk glicerol (10%) a -20°C. Foram estudadas 
cinco cepas de E. coli e 17 cepas de Staphylococcus spp. Até o momento, foram 
confirmadas três (60%; n=5) cepas de E. coli e duas cepas (12%; n=17) de 
Staphylococcus spp. Nossos resultados indicaram que houve uma perda/morte de 
cepas causadas por, provavelmente, inóculo inadequado, ou seja, pequena 
quantidade de células que podem não ter sobrevivido à formação de cristais de gelo 
durante o congelamento e/ou contaminação do estoque original. Todos os resultados 
foram organizados em planilhas (Microsoft Excel). 
 
E-mail: qmara6@gmail.com 
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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Elizabteh dos Santos Rios 
Silvana Messere de Lacerda 
Estagiário(s):  
Cintia de Andrade Silva 
 
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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ATIVIDADE IN VITRO DE COMPOSTOS DERIVADOS DA ISONIAZIDA E DA 
PIRAZINAMIDA 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):  
Luan Almeida Carvalho da Cunha 
Thaina Barbosa Fernandes 
 
Atividade in vitro de compostos derivados da isoniazida e da pirazinamida em 
Leishmania braziliensis Cunha L.A.C.1, Dos Santos J.S.1, Da Silva T.1, Amim R.S.2, 
Lessa J.A2, Siqueira L.M.1; Da-Silva S.A.G1. ¹Laboratório de Imunofarmacologia 
Parasitária, Faculdade de Ciências Médicas-UERJ 2Laboratório de Bioirnorgânica e 
Compostos de Coordenação- Departamento de Química Inorgânica – UERJ As 
leishmanioses são um grupo de doenças que apresentam uma variedade de 
manifestações clínicas e são causadas por protozoários do gênero Leishmania. No 
Brasil, a leishmaniose tegumentar é a mais prevalente e tem como principal agente 
a Leishmania braziliensis. Os fármacos disponíveis para terapêutica são tóxicos, caros 
e a resistência do parasito é um problema crescente. Diante disso torna-se necessário 
expandir as alternativas para tratamento das leishmanioses. O presente trabalho 
teve como objetivo avaliar a atividade in vitro das moléculas sintéticas derivadas da 
isoniazida (INZ) G01, G02, G03, G05 e G06 e da pirazinamida (PZA) R01, R02, R03, 
R05, R06, R07 sobre as formas promastigotas de L. braziliensis e avaliar sua 
toxicidade sobre células de mamífero. Para avaliar a atividade sobre o crescimento 
do parasito, formas promastigotas foram incubadas com as moléculas em diferentes 
concentrações por 96-144 horas a 27°C. A viabilidade das células foi investigada 
usando método colorimétrico de redução do MTT (após 72 h de cultura). Para avaliar 
a toxicidade das moléculas sobre células de mamífero, as linhagens de macrófagos 
THP-1 (humano) e RAW 264.7 (camundongo) foram incubadas overnight à 
37°C/5%CO2 e posteriormente avaliadas através do método colorimétrico do MTT. 
Os resultados de viabilidade em promastigotas mostraram que entre as moléculas 
derivadas da INZ a G02 e G03 tiveram maior toxicidade, (52,5% e 62,5%, 
respectivamente), enquanto que entre as moléculas derivadas da PZA a R01, R02 e 
a R05 foram as mais tóxicas (39%, 48,4% e 45,5%, respectivamente) na 
concentração de 20 µM. Quanto a inibição do crescimento do parasito em cultura, as 
moléculas G01, G02, R02 e R06 foram as mais ativas. Sendo a IC50 da R06 calculada 
em, aproximadamente, 128µM. Os resultados sobre a toxicidade para células de 
mamífero mostraram que os macrófagos das linhagens THP-1 e RAW 264.7 
apresentaram-se 100% viáveis até a concentração de 160µM. Como conclusão deste 
trabalho, foi possível notar que as moléculas sintéticas derivadas da isoniazida, G02 
e G03, e da pirazinamida, R01, R02 e R05 foram as mais ativas em inibir o 
crescimento de promastigotas do parasito ao mesmo tempo que apresentaram baixa 
toxicidade para macrófagos THP-1 e RAW 264.7. Encontra-se em curso a 
determinação da IC50 das demais moléculas e a avaliação da atividade da molécula 
R06 em amastigotas intracelulares. Palavras-chave: Leishmania braziliensis, 
derivados da isoniazida, derivados da pirazinamida. 
 
E-mail: silvasag@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DA CRIOPRESERVAÇÃO DE EMBRIÕES SOMÁTICOS DE 
PETIVERIA ALLIACEA L. COM BASE NO ESTRESSE CAUSADO PELO MÉTODO 

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:  
RACHEL FATIMA GAGLIARDI ARAUJO 
Estagiário(s):  
Alexia da Silva Goncalves 
Marcelle Gomes de Araujo 
Voluntário(s):  
Ana Paula M. Guimarães 
Bianka de Oliveira Soares 
Camila Castanon Freire Barraca 
Jamine de Almeida Pettinelli 
Leila Cantelmo 
Vinícius Souza Magalhães Leite 
Washington Gil Paes da Silva Vicente 
 
Espécies de plantas medicinais são produtoras de substâncias bioativas e apresentam 
interesse para a indústria farmacêutica. Estas substâncias são resultantes do 
metabolismo secundário e podem ser isoladas e produzidas para diferentes fins, 
como na prevenção ou cura de diferentes tipos de doença. Além da indústria de 
cosméticos e fitoterápicos, os processos industriais de síntese e isolamento de 
substâncias ativas para a fabricação de medicamentos (fitofármacos) vêm 
impulsionando a indústria em geral, desde a década de 50. Muitas dessas substâncias 
apresentam atividades farmacológicas, tais como: antifúngica, anti-inflamatória, 
antiviral, antineoplásica, entre diversas outras. Porém, a coleta de plantas a campo 
visando à extração de substâncias bioativas vem se tornando prejudicial ao meio-
ambiente, causando erosão genética e muitas vezes levando a espécie de interesse 
ao risco de extinção ou erosão genética. Além disso, nas poucas espécies cultivadas 
de forma convencional a produção dessas substâncias costuma ocorrer em níveis 
relativamente baixos. Por isso, o desenvolvimento de sistemas de cultura de tecidos 
vegetais que permite a manipulação ampla das condições de cultura, possibilita não 
só a produção massal de plantas, mas também disponibiliza sistemas biológicos para 
a otimização da produção de substâncias de interesse, assim como facilita 
conservação in vitro destas espécies de interesse. Petiveria alliacea L., é uma espécie 
de importância medicinal, pertencente à família Phytolacaceae, que vem sendo 
produzida e conservada biotecnologicamente através da criopreservação de embriões 
somáticos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o estresse causado nos embriões 
somáticos criopreservados sob diferentes níveis de desidratação. Os embriões 
somáticos foram obtidos a partir da cultura in vitro de folhas e raízes e as 
metodologias utilizadas para o estabelecimento da criopreservação foram baseadas 
no processo de vitrificação, por meio de desidratação física após diferentes tempos 
de exposição ao ar em fluxo laminar, ou osmótica, por tratamento com diferentes 
concentrações de sacarose. Embriões somáticos foram obtidos de forma direta em 
explantes de folhas e raízes e o nível de plasmólise foi determinado antes e após a 
imersão em NL, por análise histológica, através de avaliações qualitativas e 
quantitativas nas células embrionárias. Os resultados mostraram altas taxas de 
sobrevivência e regeneração após a retirada do NL, atingindo 12-21 embriões por 
embrião somático criopreservado. A análise histológica permitiu a determinação do 
impacto da desidratação nos diferentes tipos celulares, através de observações 
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qualitativas que indicaram níveis de 0% e 2% de plasmólise, em células 
embriogênicas e meristemáticas respectivamente, após 60 dias em cultura. Palavras-
chave: Planta medicinal, crioplacas, vitrificação, plasmólise 
 
E-mail: gagliard@gmail.com 
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CONSERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA APA DE GRUMARI: EDUAÇÃO 
AMBIENTAL E O LÚDICO EM ESPAÇOS EDUCACIONAIS 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Maria Donato 
Estagiário(s):  
Marcele Moura Vicente 
Rodrigo Fadini Sant Anna 
 
São grandes os desafios para se conseguir modificar e direcionar ações que propiciem 
melhorias de condições de sobrevivência dos diferentes seres vivos na biosfera. Um 
deles relaciona-se à mudança de hábitos e atitudes para com o meio ambiente. Um 
dos caminhos é através do processo educacional contribuindo para que os jovens, 
adolescentes e adultos avaliem as consequências ambientais dos seus 
comportamentos nos locais onde frequentam. As soluções dos problemas ambientais 
depende da participação da sociedade seja de forma coletiva ou individual. Sendo a 
área de Proteção Ambiental de Grumari um e restinga localizado no Município do Rio 
de Janeiro e com significativa representatividade de Mata Atlântica, é que foi criado 
este projeto. Devido ao difícil acesso, a região foi preservada mantendo as 
características da praia,da vegetação e da fauna local. As condições naturais 
favorecem a procura da localidade por diferentes usuários como área de lazer, 
gerando modificações na região. O projeto tem como objetivo a confecção de 
atividades lúdicas de Educação Ambiental com a elaboração e aplicação de jogos, de 
modo a sensibilizar os participantes da importância da mudança de hábitos e atitudes 
em relação ao meio ambiente e a sua conservação. Dentre as atividades realizadas 
pelo aluno bolsista constam pesquisa bibliográfica contínua para atualização de 
dados, utilização dos recursos da informática e a confecção dos jogos contemplando 
a identificação da flora, fauna, características geomorfológicas e paisagísticas do 
ambiente. Como resultados foram concretizados &quot;O Jogo do Trunfo&quot; com 
espécimes da fauna; &quot; O Jogo da Memória&quot;com espécimes da flora; 
&quot;Quebra Cabeça&quot;com fotografias da região; &quot;Dominó Lixo 
Certo&quot; com procedimentos educacionais para o descarte dos resíduos sólidos. 
Nesta etapa optamos em criar protótipos dos jogos usando materiais mais simples 
como isopor, papelão,cartolina e plastificação, construindo os jogos manualmente. 
Selecionamos uma pequena amostra de participantes formada por estudantes da 
UERJ voltados para diversas áreas de interesse para testar os jogos, o que gerou 
sugestões para o aprimoramento dos mesmos e concretização da arte final. Avaliando 
o trabalho executado e as dificuldades encontradas durante o período de interrupção 
das atividades acadêmicas, concluímos que existem condições para a continuidade 
do projeto levando à etapa da aplicação de atividades lúdicas em espaços 
educacionais formais e não formais, de forma a sensibilizar os frequentadores da 
região sobre a importância da APA de Grumari. 
 
E-mail: elizabethrios@ig.com.br 
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CRIOPRESERVAÇÃO DE CULTURAS IN VITRO DE ESPÉCIES VEGETAIS COM 
POTENCIAL MEDICINAL 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CLAUDIA SIMOES GURGEL 
Supervisor(es) Participante(s):  
Anna Flávia Rodrigues Mortani Vilardo 
Lívia da Silva Cordeiro 
Norma Albarello 
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 o dessecação em placas de alumínio 
(D-crioplaca). 
 
E-mail: csimoes04@yahoo.com.br 
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CURADORIA DE COLEÇÕES: BASE PARA ESTUDOS DE BIODIVERSIDADE, 
SISTEMÁTICA E TAXONOMIA 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Maria Regiana Salgado de Mello 
Ximena Maria Constanza Ovando 
Estagiário(s):  
Caio Matheus Magalhães dos Santos 
 
As Coleções Biológicas são repositórios da biodiversidade e testemunhos das 
pesquisas desenvolvidas. São consideradas patrimônio de cada nação, no Brasil 
garantido pela Constituição Brasileira, por amplo arcabouço legal e pela Convenção 
da Diversidade Biológica, da qual o Brasil é um dos países signatários. A sua 
manutenção e preservação exige cuidados permanentes, em conjunto chamados de 
curadoria. Destacamos dois tipos de coleções: a coleção didática, destinada ao 
aprendizado e treinamentos, portanto de vida curta, e a coleção científica, que é 
permanente, pois visa à conservação do material biológico para estudos futuros ou 
até mesmo para a estimativa da fauna de uma região, sendo os lotes depositados os 
testemunhos dos trabalhos realizados, permitindo a confirmação ou refutação de 
resultados por pesquisadores subsequentes. A curadoria implica na necessidade da 
correta preservação do material, incluindo diversas etapas, incluindo planejamento, 
coleta, triagem, limpeza das conchas, anestesia de exemplares vivos, sacrifício e 
preservação, rotulagem, identificação e tombamento. Todos os procedimentos de 
coleta são realizados sob autorização legal (ICMBio Sisbio) e seguem as normas da 
ética em pesquisa. Os exemplares após tratados são acondicionados em frascos 
adequados, separados em partes moles, concha, rádulas, peças dissecadas ou 
animais íntegros (concha+partes moles). Exemplares com partes moles são inseridos 
em frascos que possui tampa hermética, o fixador pode ser álcool 70%, álcool 96% 
ou fixador de Railliet-Henry, cada fixador com objetivos próprios previamente 
definidos; estes frascos são envoltos por filme plástico para dificultar a evaporação e 
o material ser preservado por mais tempo. Os exemplares secos (somente conchas) 
são armazenados em frascos, potes ou até mesmo em sacos plásticos específicos 
para cada material; espécimes de pequeno porte são colocados em eppendorfs ou 
em pequenos frascos. Todos os exemplares são devidamente etiquetados, 
identificados quando possível e registrados em planilha Excel com todos os dados de 
campo. Além do trabalho de curadoria propriamente dito, é necessário constante 
estudo e atualização bibliográfica. Neste último ano a coleção científica foi 
enriquecida com cerca de 150 lotes, a maioria de projetos desenvolvidos na Ilha 
Grande. A coleção didática foi enriquecida com 40 lotes, a maioria da Itália, recebidos 
via doação. A curadoria tem grande importância para estudos atuais e futuros, pois 
permite a recuperação de dados, dando suporte para estudos de sistemática, 
morfologia e biologia molecular, levantamentos e distribuição geográfica das 
espécies. 
 
E-mail: malacosonia@yahoo.com.br 
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CURADORIA E INFORMATIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE PORIFERA 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:  
EDUARDO LEAL ESTEVES 
Estagiário(s):  
Beatriz Magna de Oliveira Sant`Ana 
TAYNA CRISTINA DA SILVA LUNA 
 
As coleções científicas biológicas compreendem conjuntos de espécimes depositados 
em instituições de referência e utilizados para fins científicos. Trata-se de acervos de 
valor inestimável e que servem, em última análise, de testemunho sobre os estudos 
científicos realizados sobre determinados organismos. A Coleção de Porifera da UERJ 
(sigla: UERJPOR) é uma coleção científica criada em 2012, formalizada em meados 
de 2014 pelo Professor Eduardo Leal Esteves no Instituto de Biologia Roberto 
Alcantara Gomes e alocada no Depto. Zoologia (IBRAG, UERJ). Desde a sua criação, 
a referida coleção vem crescendo rapidamente, através da execução de projetos de 
pesquisa voltados principalmente a inventários da biodiversidade de esponjas 
marinhas realizados na Baía da Ilha Grande, entre outras localidades. Os objetivos 
do presente estudo são descrever as atividades de curadoria e informatização da 
coleção de Porifera da UERJ. A coleção UERJPOR é constituída atualmente por 427 
espécimes de esponjas coletadas em 53 saídas a campo realizadas em sua maioria 
na Baía da Ilha Grande (84% - 358 espécimes), fixados em via úmida, em etanol a 
92,8°gl, e depositados em ordem numérica, em frascos devidamente etiquetados e 
selados. Além dos espécimes fixados, integra a referida coleção um laminário 
composto por 737 lâminas de dissociação espicular e cortes histológicos dos 
espécimes examinados, preparadas para a identificação taxonômica das espécies 
estudadas. Um rico acervo fotográfico composto por 2563 fotos também foi criado 
para ilustrar as espécies estudadas, composto por fotos in situ dos espécimes 
coletados, bem como aquelas realizadas a lupa ou ao microscópio, dos exemplares 
fixados e preparações histológicas. Até o momento, foram identificados 342 
espécimes até a categoria de gênero ou espécie com o auxílio de bibliografia técnica-
científica especializada, dos quais 297 pertencem a Classe Demospongiae e os 45 
restantes, a Classe Calcarea. A coleção UERJPOR abriga ainda tipos de algumas 
espécies descritas pela equipe do Laboratório de Taxonomia de Porifera da UERJ em 
colaboração com pesquisadores de outros departamentos do IBRAG/UERJ e outras 
instituições, bem como material de referência de várias publicações científicas e teses 
ou dissertações. Toda a coleção de Porifera da UERJ encontra-se tombada em um 
livro físico e num arquivo eletrônico para fácil acesso. Toda a coleção foi 
informatizada e contém hyperlinks para pastas específicas contendo dados 
micrométricos dos espécimes examinados, além de fotos in situ e feitas à lupa ou ao 
microscópio, o que facilita sobremaneira a realização de futuros estudos sobre os 
espécimes depositados na coleção. A coleção de Porifera da UERJ constitui, portanto, 
um importante acervo sobre a biodiversidade de Porifera do Estado do Rio de Janeiro. 
 
E-mail: edlealesteves@yahoo.com.br 
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DIAGNÓSTICO GENÉTICO NA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CAPACITAÇÃO 
DE ALUNOS DA ÁREA BIOMÉDICA EM DIFERENTES METODOLOGIAS 
MOLECULARES 
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):  
Gabriela de Carvalho Albuquerque 
 
A deficiência intelectual (DI) é uma condição etiologicamente heterogênea 
caracterizada por limitações no funcionamento intelectual que possui elevado custo 
sócio-econômico. Dentre as causas genéticas de DI, destacam-se alterações 
cromossômicas, gênicas e epigenéticas. Neste projeto multidisciplinar, temos como 
principal objetivo a capacitação de alunos da área Biomédica (principalmente do 
curso de Ciências Biológicas) em uma variedade de metodologias moleculares 
voltadas para o diagnóstico da DI de origem idiopática em indivíduos residentes no 
Estado do Rio de Janeiro. Os portadores de DI são rotineiramente avaliados por 
geneticistas clínicos, pediatras ou neuropediatras de diferentes instituições no nosso 
Estado, sendo excluída a possibilidade de um diagnóstico clínico conhecido ou do 
envolvimento de fatores ambientais causais. Posteriormente, os indivíduos 
selecionados são encaminhados ao nosso laboratório e uma amostra de sangue 
periférico é coletada, visando a extração de DNA e realização subsequente de uma 
série de metodologias moleculares, de acordo com cada caso, dentre elas: reação 
em cadeia da polimerase (PCR), digestão enzimática, sequenciamento de Sanger, 
Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA), PCR em Tempo Real, 
eletroforese em gel de agarose/poliacrilamida, eletroforese capilar para análise de 
fragmentos, análises por Bioinformática, etc. No ultimo ano, a bolsista envolvida 
atuou na análise de padrões de inativação do cromossomo X em mulheres, como 
ponto de partida para a identificação de fatores genéticos relacionados à DI ligada 
ao cromossomo X. Todas as etapas que compõem este projeto (análises moleculares, 
de Bioinformática e interpretação posterior dos dados) são conduzidas no Serviço de 
Genética Humana (DGEN/IBRAG), seguindo as normas de Bioética vigentes. Como 
resultado, a bolsista tem demonstrado um embasamento técnico-científico crescente 
sobre as metodologias mais comumente utilizadas em um laboratório de Genética 
Molecular que podem ser utilizadas para o diagnóstico de várias condições além da 
DI, estando capacitada para atuar no mercado de trabalho ou seguir na área 
acadêmica. Além disso, a aluna vivenciou a experiência de estar em contato 
constante com os portadores de diferentes condições genéticas, o que propiciou um 
maior senso de responsabilidade técnica e social. Concluindo, avanços tecnológicos 
e científicos na área de Genética Humana aumentam de forma exponencial, 
demandando uma atualização constante. Sendo assim, este projeto oferece grandes 
oportunidades na formação dos alunos de Graduação envolvidos. 
 
E-mail: cbs@alternex.com.br 
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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Adriana Lima Ferreira 
Genilza de Oliveira Pereira 
Laís de Carvalho 
Estagiário(s):  
Beatriz Prado Bastos 
Mateus de Almeida Rainho 
Tatiana Reis de Castro Santos 
 
Introdução: As células-tronco mesenquimais (CTM) são células multipotentes 
encontradas no estroma da medula óssea. Essas células têm a capacidade de se 
renovar e diferenciar em várias linhagens de tecido conjuntivo, incluindo osso, 
cartilagem, tecido adiposo, tendão, músculo e no próprio estroma medular. 
Recentemente, as CTM têm atraído a atenção de vários pesquisadores, pois são de 
grande interesse para utilização no tratamento de diversas doenças humanas. Além 
de se diferenciarem em células do tecido conjuntivo já está bem estabelecido que as 
CTM apresentam bons resultados na resolução de várias outras patologias, 
principalmente nas de etiologia crônica como doenças cardiovasculares, doenças 
renais e diabetes. Isso porque outras propriedades também as tornam viáveis para 
utilização na terapia celular, como a sua baixa imunogenicidade, que permite o 
transplante alogênico sem drogas imunossupressoras e a ausência de controvérsia 
ética. Portanto, o aprendizado de técnicas para o isolamento, identificação e cultivo 
de CTM é de fundamental importância para a utilização dessas células em terapias 
celulares experimentais ou clínicas. Metodologia: As CTM foram obtidas da medula 
óssea (MO) de fêmures e tíbias de camundongos swiss. Após a dissecção das epífises, 
o canal medular foi exposto e as células totais da MO foram coletadas e então 
cultivadas em garrafas plásticas com meio DMEM e 20% SFB. Após 48 horas de 
cultivo as células não aderentes foram removidas e aguardada 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 indução da 
diferenciação em células adipogênicas e osteogênicas. As células que foram então 
submetidas durante 21 dias ao meio de indução e manutenção contendo DEMEM, 
SFB 20%, insulina, dexametasona, antibióticos, indometacina e rosiglitazona, 
obtiveram um fenótipo adipogênico. Para essa caracterização, as células foram 
fixadas com paraformaldeido, lavadas e coradas com hematoxilina e Oil Red. As 
células que foram submetidas ao meio DMEM suplementado com 10% de SFB, β-
Glicerosfato (concentração de 14,5 mM), Ácido L-ascórbico (concentração de 100 µM) 
e dexametasona (concentração de 100 nM) obtiveram um fenótipo osteogênico. O 
que foi confirmado após a fixação das células com paraformaldeído a 4% e o acúmulo 
de cálcio foi corado com Alizarina S. Resultados: Observamos que as culturas 
submetidas a diferenciação adipogênica apresentaram células com acúmulo lipídico 
devido presença de gotículas lipídicas coradas por Oil Red, característica de células 
do tecido adiposo (0,029% +0,003). Na diferenciação osteogênica observamos que 
as células apresentavam acúmulos de cálcio corados pela Alizarina (0,67%+0,36). 
Conclusão: Com esses resultados podemos concluir que as CTM presentes na MO de 
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camundongos apresentam um maior potencial de diferenciação para células da 
linhagem osteogênica. 
 
E-mail: alethole@uerj.br 
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ESPÉCIES VEGETAIS ENDÊMICAS E/OU AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DO 
PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RJ 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
SEBASTIAO JOSE DA SILVA NETO 
Estagiário(s):  
Carolina Torres Gomes 
 
As florestas tropicais se destacam pelo clima quente e alto índice pluviométrico. 
Dentre essas florestas se encontra a Mata Atlântica com grande diversidade biológica 
e cerca de 20.000 espécies vegetais, incluindo inúmeras espécies endêmicas e/ou 
ameaçadas de extinção. No Brasil restam cerca de 8,5% de remanescentes florestais 
do bioma. A Ilha Grande, localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, é um 
excelente remanescente florestal insular de Mata Atlântica, dominado pela formação 
submontana, e possui três unidades de conservação, com destaque para o Parque 
Estadual da Ilha Grande (PEIG), com 12.052 ha de área. O objetivo do estudo é 
inventariar as espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção que ocorrem no PEIG. 
O levantamento foi realizado nos herbários 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 dados bibliográficos e das 
etiquetas das exsicatas. O status de conservação das espécies foi baseado na IUCN 
Red List e CNC Flora. Foram analisados 1795 binômios citados para o PEIG, sendo 
451 de briófitas, 154 de pteridófitas e 1190 de Angiospermas Basais, 
Mococotiledoneae e Eudicotidedoneae, dos quais 146 apresentam algum grau de 
ameaça e apenas um é endêmico. As espécies estão categorizadas em: Criticamente 
em perigo (1 spp.), Em perigo 11 spp.), Vulnerável (12 spp.), Quase ameaçada (6 
spp.) e Menos preocupante (122 spp.). Dentre as espécies ameaçadas destaca-se 
Vriesea rubyae E. Pereira (Bromeliaceae), endêmica do Estado do Rio de Janeiro e 
Criticamente em Perigo. Pleroma thereminianum (DC.) Triana (Melastomataceae) é 
a única espécie endêmica da área. Dentre as Unidades de Conservação do Rio de 
Janeiro, o PEIG se destaca por apresentar um elevado número de espécies com algum 
grau de ameaça, o que evidencia a importância desse remanescente insular de Mata 
Atlântica. Em relação a outras Unidades de Conservação (UC) do RJ, o PEIG apresenta 
quase três vezes mais espécies ameaçadas do que o Parque Nacional da Tijuca (PNT) 
e quase 17 vezes mais espécies ameaçadas do que a Reserva Ecológica Municipal de 
Macaé de Cima (REMMC). Comparando a flora ameaçada destas UCs, o PEIG possui 
12 espécies em comum com o PNT e apenas duas com a REMMC. O elevado número 
de espécies com algum grau de ameaça encontradas no PEIG evidencia a importância 
desse remanescente insular de Mata Atlântica e que medidas conservacionistas 
devem ser intensificadas visando à proteção da sua vegetação. 
 
E-mail: sseba@terra.com.br 
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ESTRUTURAÇÃO DA COLEÇÃO DE MAMÍFEROS DO DEPARTAMENTO DE 
ZOOLOGIA 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:  
LENA GEISE 
Estagiário(s):  
Marianne da Silva Bello 
 
A coleção de mamíferos do Departamento de Zoologia da UERJ conta com amostras 
de tecidos, cariótipos, peles, crânios e esqueletos parciais de mamíferos coletados 
e/ou recebidos de colaboradores, não incluída a coleção didática. Os exemplares que 
fazem parte da coleção são integralmente preparados no Laboratório de 
Mastozoologia (LabMast) – desde a sua captura. Por se tratar de um grupo de difícil 
identificação taxonômica, existe um intenso e continuado recebimento de espécimes 
que necessitam de identificação. O recebimento deste material é importante no 
estabelecimento da coleção de mamíferos do DZ. A curadoria da coleção demanda 
trabalhos continuados, pois trata-se de material de referência genético de pequenos 
mamíferos. Assim, o trabalho realizado visou o aprendizado de métodos técnico-
científicos, incluindo atividades de organização, catalogação, e manutenção da 
coleção e do banco de dados. Foram realizadas atividades de preparação de peles 
(taxidermia) e esqueletos (no dermestério); de cariótipos (definição dos números 
diplóide e fundamental). Dos cariótipos preparados foi feito levantamento e 
catalogação. Houve a organização dos tubos de acordo com a numeração de campo. 
Foram preparados cariótipos de 1359 espécimes, dos quais foram localizados 684. 
Amostras de cariótipos (células em suspensão) foram enviadas para a Universidade 
Federal do Pará. Foram enviadas amostras de espécies de roedores (Cerradomys, 
Abrawayaomys, Blarinomys, Hylaeamys, Nectomys e Akodon) além de espécies de 
morcegos. A colaboração com a Dra. Cleusa já resultou em artigo publicado e a 
coorientação de tese de mestrado. A organização dos tecidos para análises de 
genética molecular resultou na recuperação de 16 caixas com material LG (Lena 
Geise) além de outras 35 que ainda necessitam de organização e recuperação do 
material. São caixas contendo material da Chapada Diamantina (4), do projeto 
Fragmentação Sutil (em colaboração com o Laboratório de Vertebrados da UFRJ – 2 
caixas), do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (2 caixas) além de outras várias 
com material de diversas origens geográficas e taxonômicas (Didelphis albiventris e 
Wiedomys, material FS, HGB, LGP, Lem, LF, OS. Preparação e envio de material 
pesquisas em colaboração: ao longo de 2017 a bolsista preparou alíquotas a aluna 
de doutorado Patricia Pilatti Alves, cujo título é “Limites taxonômicos e relações 
filogenéticas de morcegos nectarívoros do gênero Lonchophylla Thomas 
(Phyllostomidae, Lonchophyllinae)” - Doutorado pela Universidade Federal de 
Pernambuco. A pesquisa terá como base as analises de sequencias de DNA. Foram 
enviadas alíquotas das amostras de morcegos coletados na Chapada Diamantina (BA) 
e ao longo do Vale do Jequitinhonha (MZUSP 33866, 33867, LG0289, MN 81467, 
79996, 79997, 80002 e 81468). Para Carolina Pires, aluna de mestrado de Marcelo 
Weksler, do Museu Nacional (UFRJ), foram separadas e enviadas alíquotas de 
espécimes de roedores do gênero Juliomys (MN 76263 e 81093). 
 
E-mail: lenageise@gmail.com 
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ECOMORFOLOGIA DE POECILIIDAE: CONSTRUINDO MODELOS PARA 
DIFERENCIAR ESPÉCIES 

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 
Luisa Resende Manna 
 
O presente estudo tem como objetivo diferenciar espécies próximas 
filogeneticamente através de análises das características morfológicas e criar um 
protocolo 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, 
Phalloceros harpagos é uma espécie nativa da Mata Atlântica e não é utilizada neste 
controle biológico. No entanto, a introdução de espécies exóticas pode prejudicar 
espécies nativas a partir da competição por recursos alimentares e com isso, 
ocasionar uma diminuição na população 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, foram realizadas medições de diferentes estruturas corporais externas 
de 30 indivíduos de cada espécie, com o auxílio de um paquímetro digital e papel 
milimetrado para determinar a área das nadadeiras. A partir das medições, foram 
calculados os índices morfológicos, e foi utilizada uma análise de variância 
multivariada permutacional (PERMANOVA) para testar a diferença entre a morfologia 
das duas espécies. O teste t também foi aplicado para investigar as diferenças entre 
os índices morfológicos. Além disso, uma Análise de Componentes Principais (PCA) 
foi aplicada com o objetivo de ilustrar as diferenças morfológicas entre as espécies 
dentro de um espaço multidimensional. As duas espécies apresentaram diferenças 
nas características morfológicas (F=8,3967; p<0,001) com alta segregação 
morfológica, representada pelos dois primeiros eixos da PCA. Os índices morfológicos 
referentes ao achatamento ventral, formato das nadadeiras peitorais e caudal, e 
posição do olho, não diferiram significativamente entre as espécies de poecilídeos 
(p>0,05). A partir desses resultados, observa-se que os indivíduos da espécie exótica 
P. reticulata apresentam nadadeiras dorsais maiores, nadadeiras peitorais mais 
longas e baixa compressão lateral do corpo quando comparada a espécie nativa P. 
harpagos. As duas espécies podem ser diferenciadas a partir da observação dessas 
características morfológicas. Além da morfologia, observações em relação ao 
comportamento natatório de cada espécie ainda serão realizadas e então, o modelo 
de reconhecimento e diferenciação das espécies será criado. Esse modelo será 
direcionado a população, através de panfletos e palestras, de maneira que leigos 
sejam capazes de diferenciar as espécies e então, indicar a presença da espécie 
exótica em algum corpo d’água no Estado do Rio de Janeiro, auxiliando, assim, no 
controle da espécie exótica. 
 
E-mail: mazzoni@uerj.br 
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EFEITO COMBINADO DE LUZ E TEMPERATURA NA MORFOLOGIA DE CEPAS 
DE AULACOSEIRA AMBIGUA (DIATOMÁCEA) 
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:  
MARCELO MANZI MARINHO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Marcella Coelho Berjante Mesquita 
Estagiário(s):  
Beatriz Garcia de Sousa 
Caroline Lamblet Silva 
Lygia Silva Pereira Faustino Henrique 
Taynara Vieira Teixeira 
 
Aulacoseira ambigua representa um importante componente do fitoplâncton dos 
lagos eutróficos, lagoas e rios, podendo também estar presente em águas 
oligotróficas. A maioria dos trabalhos sobre A. ambígua enfoca a taxonomia, descreve 
padrões temporais e espaciais de distribuição ou cita a influência de nutrientes na 
morfologia. Entretanto, não existem trabalhos que descrevam as respostas 
ecofisiológicas, principalmente em relação às preferências de temperatura e 
intensidade luminosa. O objetivo foi avaliar o efeito combinado de luz e temperatura 
na morfologia de cepas de Aulacoseira ambigua. Os experimentos foram realizados 
com quatro cepas de A. ambigua isoladas do Reservatório do Camorim - RJ. Foram 
estabelecidas três intensidades luminosas (10, 100 e 500 μmol de fótons m-2 s-1) e 
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 biomassa inicial foi de 100 μg de Chl-a L-1 e o crescimento foi 
monitorado por 18 dias. As amostras do dia 10 foram utilizadas para análise 
morfológica (tamanho do filamento, volume celular e razão superfície-volume dos 
filamentos – S/V), na qual foram medidos 45 indivíduos de cada cepa para cada 
tratamento. AULA-01 reduziu o tamanho do filamento quando estava submetida a 
500 em 15 e 30°C; reduziu o volume celular nas maiores temperaturas testadas e a 
intensidade luminosa de 100 foi diferente das demais; apresentou incremento da 
razão S/V ao estar submetida a 500 em 25 e 30°C. AULA-03 reduziu o tamanho do 
filamento ao aumentar a temperatura na intensidade de 100 e em 500 houve 
aumento do tamanho do filamento ao comparar as baixas e altas intensidades 
luminosas; o volume celular em 30°C aumentou independemente da intensidade 
luminosa; reduziu a S/V em 500 com o aumento da temperatura, e em 30°C, não 
houve diferença significativa com o aumento da intensidade luminosa. AULA-05, não 
apresentou diferença do tamanho do filamento em 10 com o aumento da temperatura 
e apresentou redução do tamanho ao combinar 100 a 20°C; volume celular não 
alterou com o aumento da temperatura em 10 e apresentou diferença ao combinar 
100 a 15°C; a S/V quase não variou entre os tratamentos. AULA-06 apresentou os 
menores tamanhos dos filamentos ao estar submetida a 10 em 15 e 30°C e em 500 
a 20°C, em 100 o maior tamanho foi obtido a 15°C; os menores volumes celulares 
foram obtido em 10 a 15 e 30°C e ao combinar 500 a 20°C e o maior ao combinar 
100 a 15°C; a S/V quase não variou entre os tratamentos. O efeito combinado de luz 
e temperatura afetou a morfologia das quatro cepas de A. ambigua, alterando 
principalmente o tamanho do tricoma e o volume celular. Além disso, este estudo 
demostrou que existe grande variabilidade intraespecífica para cepas de A. ambigua, 
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sugerindo a existência de diferentes populações dessa espécie o que explicaria a 
frequência de ocorrência e distribuição desta espécie ao redor do mundo. 
 
E-mail: manzi@uerj.br 
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EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO NO DESENVOLVIMENTO DA LEISHMANIOSE 
EXPERIMENTAL 
Área temática: Ciências Biológicas / Parasitologia / Protozoologia de Parasitos 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PATRICIA MARIA LOURENCO DUTRA 
Estagiário(s):  
Octavio Augusto Tomé da Silva 
 
INTRODUÇÃO: O parasitismo é o principal problema de Saúde Pública nos países em 
desenvolvimento, incluindo o Brasil. Dentre as parasitoses mais importantes 
encontradas em nosso país, temos as leishmanioses. A relação Leishmania-
hospedeiro é complexa. Embora muitas pesquisas sejam realizadas, não se 
compreende totalmente o desenvolvimento da resposta imune a essas parasitoses. 
O entendimento dos mecanismos que podem influenciar no estabelecimento de uma 
resposta imune adequada pode contribuir para a luta contra estas doenças. A prática 
de exercícios físicos pode influenciar no funcionamento do sistema imunológico, tanto 
favorecendo, quanto inibindo alguns processos inflamatórios e infecciosos. 
OBJETIVO: Avaliar o efeito do exercício físico moderado no desenvolvimento da 
infecção experimental por L. major. MATERIAIS E MÉTODOS: Camundongos BALB/c 
foram infectados com L. major e submetidos ao treinamento de atividade natatória 
com intensidade moderada. O tratamento foi avaliado com o uso do medicamento 
Glucantime®. Além disso, foram dosadas citocinas do sobrenadante de linfonodos 
poplíteos e de macrófagos peritoneais dos camundongos. Foram dividos em grupos 
(5 animais/grupo): Controle do Treinamento – E, Controle da Infecção – I, Infectados 
e tratamento com Glucantime após o aparecimento de lesão, na 6ª semana – ITP, 
Infectados submetidos ao treinamento na 1ª semana – IE, Infectados submetidos ao 
treinamento após o aparecimento de lesão, na 6ª semana - IEP, Treinados por 6 
semanas, infectados e treinados por mais 12 semanas após a infecção – EAPI. 
RESULTADOS: Todos os resultados foram obtidos com camundongos BALB/c 
submetidos ao treinamento de atividade natatória. O desenvolvimento da lesão nos 
animais controle da infecção foi significativo a partir da sexta semana após o inóculo 
de L. major. Após 12 semanas de infecção, o tratamento com dose terapêutica (8mg 
5x/semana) de Glucantime® desde a primeira semana após o inóculo, associada ou 
não à atividade natatória inibiu o desenvolvimento da lesão. Nos grupos tratados com 
esta mesma dose de Glucantime® após o surgimento da lesão, tenha sido ele 
submetido ou não ao treinamento, ocorreu a regressão da lesão. O grupo “EAPI” 
também não desenvolveu lesão. Ademais, a quantificação da carga parasitária nas 
patas dos animais foi de 1000 a 10000 vezes maior nos grupos controle. Os grupos 
submetidos ao treinamento apresentaram um aumento na produção de citocinas pró-
inflamatórias IL-12, IFN-γ e TNF. O grupo “I” apresentou um padrão de citocinas 
mais relacionado ao perfil anti-inflamatório, enquanto o grupo “EAPI” mostrou um 
padrão mais pró-inflamatório, tendo as concentrações das citocinas anti-
inflamatórias IL-4 e TGF mais baixas e da citocina regulatória IL-10 mais elevado de 
que o “I”. CONCLUSÃO - O treinamento físico foi capaz de promover a regressão da 
lesão. Estes dados nos sugerem que o exercício físico regular de intensidade 
moderada pode contribuir para o controle da infecção por Leishmania major. 
 
E-mail: pmldutra@gmail.com 
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ESTABELECIMENTO DE CULTURAS DE CALOS 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Georgia Pacheco Peters de Almeida 
Raphaela Reis dos Santso Tierno 
Renata de Oliveira Garcia 
Estagiário(s):  
Bismark Barros Holanda 
Jose Igor Gomes da Silva 
 
O gênero Passiflora (família Passifloraceae) ocorre principalmente em regiões de 
clima tropical e subtropical, sendo o Brasil um importante centro de diversidade. 
Espécies do gênero apresentam potencial medicinal, devido a diversas atividades 
farmacológicas reconhecidas, principalmente como calmantes. Os sistemas de 
cultura in vitro permitem a modulação da produção de metabólitos de interesse, em 
função das condições de cultura. Passiflora setacea BRS Pérola do Cerrado é a 
primeira cultivar de maracujazeiro silvestre registrada e protegida, tendo sido obtida 
na Embrapa Cerrados por meio de um processo de seleção massal de acessos 
silvestres de P. setacea de diferentes origens, considerando a produtividade e o 
tamanho do fruto. O objetivo desse trabalho foi o estabelecimento de culturas de 
calos dessa cultivar, visando à caracterização do seu perfil fitoquímico, com a 
finalidade de identificar a presença de possíveis metabólitos de interesse. Para a 
obtenção de plantas in vitro, sementes fornecidas pela Embrapa Cerrados foram 
lavadas com detergente sob água corrente e descontaminadas em solução de 
hipoclorito de sódio a 1,0% por 20 minutos, sob agitação. Após a descontaminação, 
as sementes foram escarificadas mecanicamente e distribuídas em papel filtro com 
solução de GA3 a 2,5% ou apenas escarificadas. Em seguida, foram inoculadas em 
meio MS com metade da concentração de sais e vitaminas (MS½) sob luz 
fluorescente branca a 26±2° C por sete dias. Para obtenção das culturas primárias, 
as plântulas foram transferidas para o meio MSM½ e incubadas sob luz fluorescente 
branca. Segmentos caulinares e foliares foram excisados assepticamente de plantas 
in vitro, inoculados em meio MSM suplementado com Picloram (PIC) em diferentes 
concentrações, e incubados sob luz fluorescente branca, na ausência de luz ou sob 
LEDs vermelho, azul, branco ou misto (associação do vermelho com azul), a 30±2°C. 
O percentual de germinação foi avaliado após 30 dias de incubação. O maior 
percentual de germinação (90%) foi observado em sementes escarificadas e tratadas 
com GA3. O desenvolvimento de calos ocorreu em resposta a todos os tratamentos, 
entretanto, os produzidos a partir de segmentos nodais e foliares inoculados em PIC 
(10 mg/L) sob luz fluorescente branca apresentaram tamanho inferior (menor que 
0,5 cm) quando comparados aos outros tratamentos. Os calos formados a partir das 
diferentes condições de cultura apresentaram aspecto friável e de coloração verde 
e/ou amarela. Os calos produzidos nos diferentes comprimentos de onda serão 
analisados por cromatografia. 
 
E-mail: elisabeth.mansur@gmail.com 
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ESTABELECIMENTO DE CULTURAS DE CALOS E ANÁLISE FITOQUÍMICA 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Mariela Justiniano Simão 
Renata de Oliveira Garcia 
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 caulinares e foliares 
excisados de plantas in vitro de P. pohlii, assim como a sua posterior caracterização 
fitoquímica preliminar por meio de Cromatografia em Camada Delgada (CCD). 
Segmentos internodais e foliares foram excisados de plantas mantidas in vitro e 
inoculados em meio MSM suplementado com diferentes concentrações de picloram 
(0; 12,4; 20,7 ou 28,9µM). A porcentagem de indução de calos foi avaliada após 60 
dias de cultura. Após este período, os calos obtidos nas melhores condições de cultura 
foram utilizados para o preparo de extratos hidroalcoólicos (etanol 40%), por 1h, sob 
refluxo. Em seguida, os extratos foram secos em banho-maria a 90ºC e ressuspensos 
em metanol, utilizando aparelho de ultrassom. A presença de flavonoides e saponinas 
foi avaliada por meio de CDD. Para a análise de flavonoides, a fase móvel foi 
constituída de AcOEt:CH₂O₂:AcOH:H2O (100:11:11:26 v/v), tendo sido utilizados 
NP/PEG 4000 como revelador e câmara de UV365nm para visualização. Para a análise 
de saponinas, a fase móvel foi constituída por CHCl3:EtOH:AcOH (60:40:5 v/v) e as 
cromatoplacas reveladas com solução de anisaldeído sulfúrico, seguida de 
aquecimento a 100°C. A maior porcentagem de calogênese foi observada a partir de 
segmentos internodais cultivados em meio MSM suplementado com picloram a 12,4 
µM, ou a partir de segmentos foliares em resposta a picloram a 20,7 µM. Esses 
explantes deram origem a calos friáveis, de coloração amarelada, em resposta a 
todos os tratamentos. As análises por CCD indicaram a presença de saponinas apenas 
nos extratos de calos obtidos a partir de segmentos foliares. Não foram observadas 
bandas características de flavonoides nos extratos analisados. Esses resultados 
indicam o potencial de culturas de calos friáveis de P. pohlii para a produção in vitro 
de substâncias bioativas. Além disso, estudos complementares estão sendo 
realizados para a avaliação da capacidade antioxidante dos calos produtores de 
saponinas e também visando à modulação da síntese dessa e de outras substâncias 
com o uso de eliciadores in vitro. 
 
E-mail: georgiappacheco@gmail.com 
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FLORA BENTÔNICA MARINHA E ESTUARINA DO SACO DE DOIS RIOS, 
PARQUE ESTADUAL DA ILHA GRANDE, ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
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 
Voluntário(s):  
Carina da Silva Alves 
Fabiana Lima de Castro 
Felipe dos Santos Pereira Diniz 
Leandro da Silva Araujo 
Pedro Ricardo Barros Marques 
Thiago Veloso Franklin 
 
O projeto tem três grandes objetivos. O primeiro já foi atingido plenamente que é a 
síntese em forma de um “Checklist” da flora bentônica marinha e estuarina da Ilha 
Grande. Foi publicado na Revista de Biologia Neotropical, v. 4, n.1, p. 20-44, 2017. 
Essa lista tornou-se uma base de referência florística para o Plano de Manejo do 
Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG) e para qualquer inventário ficológico de algas 
bentônicas na Ilha Grande como o do presente trabalho. Foram determinadas e 
atualizadas nomenclaturalmente 256 táxons oriundos de 23 trabalhos referentes aos 
anos de 1923-2015. Do total de táxons, 156 táxons foram de Rhodophyta, 51 táxons 
foram de Chlorophyta e 49 foram de Ochrophyta. As ordens que predominaram 
foram: a) Rhodophyta: Ceramiales (49%); b) Ochrophyta: Ectocarpales (29%); c) 
Chlorophyta (45%). Os táxons mais frequentes foram: a) algas verdes: Ulva flexuosa 
Wulfen subsp. flexuosa (40%); b) algas pardas: Padina gymnospora (Kützing) 
Sonder (47%); c) algas vermelhas: Gelidium sp [= G. pusillum (Stackh.) Le Jol. var. 
pusillum (53%)]. O segundo objetivo que é o levantamento taxonômico da flora 
bentônica marinha e estuarina do Saco de Dois Rios foi encerrado. É no Saco de Dois 
Rios que se realizam a partir do CEADS as aulas de graduação e pós graduação dos 
cursos de Ciências Biológicas e Oceanografia e também cursos de extensão e 
atividades de divulgação científicas. A fase de amostragem foi realizada mensalmente 
em treze áreas de coleta de janeiro de 2014/dezembro de 2015. Foram determinados 
169 táxons, sendo 90 de algas vermelhas, 44 de algas verdes e 35 de algas pardas. 
Inicialmente, os táxons macroscópicos estão sendo montados em exsicatas e 
registrados no banco de dados JABOT do Jardim Botânico do Rio de Janeiro pelo 
Herbário da UERJ (HRJ). Como o Saco de Dois Rios só possui 3 citações de algas 
bentônicas o presente trabalho contribuiu com a quase totalidade das menções para 
a área. Para a Ilha Grande foram 4 as novas citações: Valonia macrophysa, Padina 
antillarum, Dictyota friabilis e Bostrychia montagnei. O Saco de Dois Rios situa-se 
em local extremamente batido por estar em área exposta ao oceano Atlântico e 
mesmo assim possui cerca de 50% da flora mencionada para o total da Ilha Grande 
que possui 50% de sua área muito protegida virada para o continente. O terceiro 
objetivo a ser atingido é a formulação de material didático ilustrado das macroalgas 
das três divisões taxonômicas acima citadas para adoção nas disciplinas de 
graduação oferecidas pelas unidades da UERJ que utilizam o CEADS. Para esse guia 
já foram coletados e determinados taxonomicamente pela nossa equipe e 
fotografados cerca de 50 táxons pela equipe do professor Antonio Carlos Freitas do 
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DBB/IBRAG. Foi planejada, feita a arte e confeccionada uma placa original de 31 cm 
x 21 cm de PVC a prova d´água com 46 fotografias coloridas de macroalgas para uso 
didático manual nas aulas práticas e está sendo testada ao longo de 2018 com alunos 
de Biologia da UERJ. 
 
E-mail: pedrini@globo.com 
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ISOLAMENTO DE CÉLULAS GFP+ DE MEDULA ÓSSEA PARA TRANSPLANTE 
EM CAMUNDONGOS COM FIBROSE HEPÁTICA 
Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Histologia 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LAIS DE CARVALHO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Daphne Pinheiro da Silva 
Simone Nunes de Carvalho 
Estagiário(s):  
Maysa Ferreira Andrade 
 
A fibrose hepática é tradicionalmente conhecida como um processo patológico 
progressivo, que envolve múltiplos eventos celulares e moleculares levando à 
deposição excessiva de proteínas de matriz no espaço extracelular, causando a morte 
de hepatócitos e outras células, concomitantes à perda da função hepática. Esse 
processo degrada progressivamente a citoarquitetura e a função normal do fígado, 
resultando na cirrose, uma doença relacionada à falência hepática que apresenta alta 
taxa de morbidade e mortalidade. O único tratamento efetivo disponível em casos 
avançados da fibrose, é o transplante de fígado, no entanto existe grande escassez 
de órgãos compatíveis para doação. Com base nestes dados é de suma importância 
buscar terapias alternativas que revertam o avanço da fibrose, ou que prorroguem o 
tempo de espera desses pacientes até que a oportunidade de uma doação apareça. 
Nos últimos anos a terapia celular tem surgido como uma abordagem regenerativa 
nesse sentido. Estudos anteriores do nosso grupo já demonstraram, que o 
transplante de células de medula óssea (CMO) contribui para a regeneração do órgão 
através de múltiplas vias. Devido a isso é importante analisar a migração destas 
células para o local da lesão, após o seu transplante. O objetivo deste trabalho é, 
avaliar por microscopia confocal a presença de células GFP+ no fígado sadio e com 
fibrose hepática, após transplante de células de medula óssea de camundongos 
expressando a proteína verde fluorescente (GFP+). Primeiramente foi realizado o 
isolamento das células GFP+ de medula óssea a partir do fêmur e tíbia de 
camundongos GFP+ sadios machos de 2 meses de idade. Para isso, o fêmur e a tíbia 
foram dissecados e transferidos para um fluxo laminar onde tiveram suas epífises 
cortadas para expor sua diáfise. O canal medular foi canulado por uma seringa 
contendo meio de cultura DMEM sendo o conteúdo coletado num tubo falcon. Após 
centrifugação o pellet foi ressuspendido em tampão de lise de hemácias e 
homogeneizado. Em seguida foi acrescentando 5 mL de DMEM e centrifugado. O 
sobrenadante foi retirado e o pellet ressuspendido em PBS. As células foram contadas 
em uma câmara de Neubauer e um número de 106 células foram transplantadas nos 
camundongos com fibrose hepática. Os animais foram divididos nos seguintes grupos 
experimentais: grupo normal que recebeu CMO, sendo eutanasiado 7 dias depois e 
grupo com 7 dias de fibrose que recebeu transplante de CMO, sendo eutanasiado 
após 7 dias. A expressão de células GFP+ foi analisada qualitativamente por 
microscopia confocal. As fotomicrografias obtidas corroboram dados quantitativos 
obtidos anteriormente pelo grupo, demonstrando que o grupo fibrose transplantado 
teve um número maior de células GFP+ comparado ao grupo normal transplantado. 
Portanto, concluímos que ocorre uma maior migração de CMO para órgãos com lesões 
crônicas como o fígado com fibrose. 
E-mail: ldc29@globo.com 
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MANUTENÇÃO DE LINHAGENS DE CAMUNDONGOS GENETICAMENTE 
SELECIONADAS 

Área temática: Ciências Biológicas / Imunologia / Imunoquímica 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DANIEL AUGUSTO GONCALVES TAVARES 
Voluntário(s):  
Lucas Assunção 
 
O Biotério do Departamento de Genética da UERJ mantém duas linhagens de 
camundongos selecionadas geneticamente para a Tolerância Oral (TR-Ab/HetS e TS-
Ab/HetS), únicas no mundo, de importância reconhecida internacionalmente. A 
Tolerância Oral é um mecanismo fisiológico de atividade não-inflamatória sistêmica 
a um imunógeno previamente ingerido. No Departamento de Genética foram 
desenvolvidas, por seleção genética bidirecional, duas linhagens de camundongos 
com fenótipos extremos de susceptibilidade (TS) e resistência (TR) à Tolerância Oral. 
O objetivo da seleção é alterar a frequência dos genes responsáveis pelos fenótipos 
selecionados e criar linhagens de animais com fenótipos extremos facilmente 
diferenciáveis. As duas linhagens produzidas (TS e TR) apresentam capacidades 
imunogênicas semelhantes, no entanto, quando tolerizados, os camundongos da 
linhagem TS apresentam baixos títulos de anticorpos e os camundongos da linhagem 
TR apresentam altos títulos de anticorpos. Como os fenótipos selecionados foram 
baseados na modificação da resposta imunológica, nossas linhagens apresentam 
perfis inflamatórios distintos (linhagem TS com perfil tolerogênico e linhagem TR com 
perfil inflamatório), sendo bons modelos para o estudo de agentes infecciosos como 
o fungo Sporothrix schenckii, os protozoários Toxoplasma gondii e Leishmania 
amazonenses, e o helminto Schistosoma mansoni; e utilizadas como modelo 
experimental em Teses na UERJ, Fiocruz e UFF. O objetivo deste projeto é a 
manutenção das linhagens de camundongos geneticamente selecionadas, dando 
suporte técnico a projetos vinculados a cursos de Pós-graduação. Todo o processo 
de seleção artificial precisa ser contínuo, mantendo os fenótipos segregados, caso 
contrário, se a seleção for suspensa (seleção relaxada), os fenótipos podem seguir 
na direção contrária (seleção reversa). A precariedade dos serviços de manutenção, 
a ausência da coleta resíduos biológicos (incluindo a proibição do uso do Abrigo do 
Haroldinho), assim como a não regularização do pagamento do fornecedor de ração 
e maravalha, prejudicam as condições de trabalho e planejamento dos experimentos. 
Mesmo assim, apesar das condições adversas, expandimos nossas linhagens para 
realizarmos a 28a geração da seleção genética nesse segundo semestre de 2018, 
visando manter segregados os fenótipos extremos de susceptibilidade (TS) e 
resistência (TR) para a indução de tolerância oral, e voltarmos a oferecer suporte 
técnico a projetos vinculados a cursos de Pós-graduação. #uerjresiste 
 
E-mail: tavares.uerj@gmail.com 
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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
NORMA ALBARELLO 
Estagiário(s):  
Danusia da Silva Santos 
 
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 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 e à preservação de genótipos produtores de 
substâncias bioativas. Esta técnica apresenta 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. 
 
E-mail: tatianaccastro17@gmail.com 
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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 
Supervisor:  
EUGENIA ZANDONA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Beatriz Moreira Ferreira 
Estagiário(s):  
Juliana Galvão de Carvalho Argento 
 
O desenvolvimento sustentável, foco de grandes discussões atualmente, torna 
necessário o aumento no controle da ação antrópica no meio natural. Portanto, existe 
uma demanda por constante avaliação do funcionamento de riachos. Partindo de um 
conhecimento multidisciplinar, que envolve teorias ecológicas, impactos ambientais 
e análises químicas, o presente projeto garante a interação das atividades práticas 
de campo e laboratoriais com uma formação profissional científica voltada para a 
área de monitoramento de rios. O monitoramento da área de rios e córregos é feita 
através do levantamento de dados abióticos (como a incidência luminosa, 
temperatura, condutividade, substrato e vazão) e bióticos (como a cobertura vegetal, 
análises de nutrientes, quantificação de clorofila e matéria orgânica) que se moldarão 
de acordo com as características locais ou até o tipo de impacto estudado. Portanto 
as análises foram feitas de forma comparativa entre riachos pristinos (aqueles que 
possuem sua mata ciliar intacta e não sofrem alterações por ação humana) e 
impactados, especialmente pela agropecuária (aqueles que não possuem mata ciliar 
ou que possuem apenas vestígios de mata ciliar) com a confecção de relatórios 
técnicos. A metodologia envolve quantificação de matéria orgânica com utilização da 
Mufla, extração e quantificação de clorofila por equipamento fluorimétrico, análises 
dos nutrientes limitantes de rios (NH4 e PO4) com diferentes fluorímetros para 
obtenção dos dados brutos. A cobertura vegetal é analisada em computador pelo 
software “Photoshop”, onde foi possível determinar através da porcentagem de pixels 
a porcentagem de cobertura vegetal. As análises estatísticas são feitas pelo SPSS, 
Systat e R, com interpretação dos resultados. Além do estudo metodológico e prático, 
o envolvimento desta temática com outros trabalhos científicos dentro do mesmo 
laboratório enriquece a noção ecossistêmica. A partir do entendimento de que o pasto 
e a agricultura alteram a quantidade de nutrientes no solo e que o mesmo irá infiltrar 
e escoar para rios, sabemos que a qualidade hídrica também é afetada. Com isso, 
uma das mudanças que podemos observar no local é o aumento rápido na quantidade 
de algas, outros estudos indicam alteração na diversidade de invertebrados, que 
significa que alguns peixes podem sofrer modificações em sua alimentação. Já os 
peixes possuem papel importante na ciclagem de nutrientes, através da excreção de 
nutrientes e com o ambiente impactado, poderá haver uma modificação em seu papel 
ecológico. Dessa forma, foi abordado um estudo de caso integrando a análise de 
nutrientes e sua aplicação na excreção de peixes em áreas pristinas e impactadas. 
Portanto, o projeto “Saúde de Rios de Mata Atlântica” visa capacitação para as 
avaliações de impacto ambiental, com forte preparo técnico laboratorial e científico. 
 
E-mail: eugenia.zandona@gmail.com 
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PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANTAS E METABÓLITOS DE INTERESSE 
MEDICINAL OBTIDOS IN VIVO E IN VITRO 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
NORMA ALBARELLO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Débora de Aguiar Lage 
Estagiário(s):  
Marcos Felipe Oliveira Felix dos Santos 
 
É cada vez maior o interesse na identificação, isolamento e produção de susbtâncias 
vegetais, visando disponibilizar conhecimentos sobre as plantas e seus princípios 
ativos. Distúrbios ecológicos decorrentes do intenso extrativismo de plantas ou 
partes vegetais consideradas medicinais, podem comprometer germoplasmas 
importantes, cujo potencial farmacológico ainda não foi investigado. Um dos 
principais problemas na produção e multiplicação de plantas, sobretudo aquelas de 
interesse medicinal, é a presença de um amplo espectro de contaminantes 
microbianos, o que causa um grande impacto sobre a 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. Além disso, a oferta de matéria-prima para 
o setor fitoterápico continua sendo basicamente de origem extrativista. 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 linhagens produtoras 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, embriogênese somática etc. O aluno também tem acesso ao uso de 
equipamentos específicos, como balanças, potenciômetro, autoclave, estufa, 
destilador, deionizador e câmara de fluxo laminar, além de atuar no preparo de 
extratos vegetais. Adicionalmente, participa de reuniões e seminários semanais do 
laboratório, o que permite a sua inserção em diferentes projetos de pesquisa, 
cumprindo a proposta de capacitação na área de biotecnologia vegetal. Palavras-
chave: Biotecnologia Vegetal, Cultivo in vitro, Conservação de germoplasma, 
Propriedades medicinais. 
 
E-mail: labplan_uerj@yahoo.com.br 
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RECONSTRUÇÃO DO MAPA DAS PARASITOSES 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Elisangela Oliveira de Freitas 
Estagiário(s):  
Yan Emygdio Dias 
Voluntário(s):  
Juliana Marinho da Silva 
Julliana Ayres Lima Freire 
Lohayna Beatriz Rezende Gomes 
Maria Carolina Machado Vellasco 
 
A interação entre o projeto Fisiopatologia parasitária da tricuríase com o grupo de 
extensão do laboratório, que atua em Educação em Saúde, resultou na proposta de 
realizar atividades conjuntas do Estágio Interno Complementar em escolas, 
abordando a transmissão de enteroparasitoses. Segundo um inquérito Nacional de 
Prevalência, o índice de escolares infectados com helmintos no Brasil varia de 2% a 
36%, podendo alcançar até 70% nos municípios com baixo IDH. A tricuríase aparece 
com 2,2% de prevalência no Rio de Janeiro, porém estes dados são maiores em 
municípios mais pobres e localidades mais carentes. Nossa equipe já mostrou que 
crianças, de uma creche em Vila Isabel, apresentaram prevalência de 30% para 
geohelmintos. Para T. trichiura, o índice de infecção chegou a 9,5%. Além destes 
dados preocupantes, a tricuríase é a geohelmintíase que apresenta maior resistência 
às condutas terapêuticas convencionais. A infecção se dá pelo contato com solo 
contaminado com ovos ou larvas destes nematoides. Temos realizado atividades com 
o primeiro e segundo segmento de escolas públicas no estado do Rio de Janeiro, 
construindo uma prática sócio educacional associada à realidade da comunidade 
escolar. Nesta primeira ação executamos a oficina intitulada “Reconstrução do mapa 
das parasitoses”, em turmas duas turmas, de 6º e 7º ano do ensino fundamental da 
escola Municipal Panamá, Grajaú-RJ. As turmas foram divididas em quatro grupos e 
cada um recebeu uma parte de grande mapa, neste momento os estudantes foram 
orientados a destacarem (utilizando emojis) três situações: 1 - locais ou 
comportamentos que poderiam estar relacionados com a transmissão de 
enteroparasitoses; 2- pontos que não apresentavam riscos de transmissão; e 3 – 
onde tinham dúvidas sobre riscos de transmissão de parasitoses. Durante este 
processo o grupo debateu e anotou as justificativas que utilizaram para embasar 
cada uma das escolhas. A dinâmica foi finalizada com a união de todas as partes do 
mapa, que na estrutura de um quebra-cabeça, formava uma grande e mais complexa 
área, representando uma cidade. Ao juntar todos os grupos eles tiveram que justificar 
para os demais, por que fizeram aquela distribuição de emojis. Após analisarmos a 
cidade construída, com a união das diferentes partes do mapa, pedimos para que os 
alunos percebessem que as questões relacionadas à transmissão das parasitoses 
devem ser pensadas no contexto mais amplo e não somente no microambiente onde 
vivem. Também aproveitamos essa contextualização territorial para fazermos 
analogias às diferentes zonas e regiões da cidade e estado onde vivemos. Para 
finalizar a atividade, apresentamos alguns modelos didáticos construídos em biscuit, 
destacando parasitos adultos e ovos de Trichuris, além de helmintos conservados em 
formol. Nesta atividade de finalização debatemos sobre formas corretas de se 
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diagnosticar, tratar e controlar parasitoses intestinais, sempre abordando aspectos 
associados a alimentação. 
 
E-mail: eduardo.torres@uerj.br 
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RESTAURAÇÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE VEGETAL DA 
MATA ATLÂNTICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
SEBASTIAO JOSE DA SILVA NETO 
Estagiário(s):  
Raissa de Freitas Tiburtino 
Thiago de Souza Gonzalez 
 
As florestas tropicais são conhecidas por abrigarem uma das maiores biodiversidades 
do mundo, entre as quais se encontra a Floresta Atlântica, com altas taxas de 
biodiversidade e endemismo. Abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, 
distribuída em distintas formações vegetais. Na região Sudeste do Brasil as florestas 
estão situadas em altitudes elevadas do complexo montanhoso que inclui as serras 
da Mantiqueira e do Mar. O maciço do Itatiaia faz parte da serra da Mantiqueira, 
possui remanescentes florestais em bom estado de conservação que sofrem intensas 
pressões antrópicas. O estudo está sendo realizado em um trecho de mata ciliar às 
margens do rio Preto (nos municípios de Itatiaia e Resende) que separa o estado do 
Rio de Janeiro de Minas Gerais. As margens do rio se encontram com vegetação 
completamente alterada e trechos desnudos. A restauração visa reestabelecer a 
vegetação original de modo a proteger o solo, os cursos d’água e consequentemente 
a fauna e flora. O objetivo foi criar modelos de restauração, avaliar e monitorar as 
comunidades vegetais em trechos da bacia do rio Preto. Foram utilizadas 264 mudas 
distribuídas em pioneiras: Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan, 
Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth, Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong, Erythrina verna Vell., Schinus terebinthifolius Raddi, Pseudobombax 
grandiflorum (Cav.) A.Robyns e não pioneiras: Aspidosperma parvifolium A.DC., Inga 
laurina (Sw.) Willd., I sessilis (Vell.) Mart., Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, 
H.C.Lima & G.P.Lewis., Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo, Vitex montevidensis 
Cham.). O plantio foi realizado com espaçamento de 2,5 m entre as mudas, que 
foram plantadas em fevereiro/2013 e acompanhadas durante 24 meses através de 
visitas trimestrais visando monitorar o desenvolvimento e a taxa de sobrevivência. 
Aferiu-se o Diâmetro à Altura do Solo (DAS) e a altura total. A taxa de mortalidade 
total foi de 16,28%. E. verna apresentou 100% de sobrevivência enquanto P. 
echinata apresentou apenas 25%. Dentre as espécies, E. contortisiliquum apresentou 
o maior crescimento médio para o DAS (4,75 cm) e altura (1,87 m), já A. parvifolium 
apresentou o menor crescimento médio para o DAS (0,45 cm), enquanto P. 
grandiflorum apresentou o menor crescimento médio para altura (0,22 m). A baixa 
taxa de mortalidade total observada sugere que as espécies apresentam alta 
adaptabilidade à condição inicial de degradação, especialmente E. verna, cuja taxa 
de mortalidade foi igual à zero. 
 
E-mail: sseba@terra.com.br 
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REVITALIZAÇÃO DO LAMINÁRIO BOTÂNICO DA UERJ 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Andréa Espinola de Siqueira 
Elizabeth dos Santos Rios 
Silvana Messere de Lacerda 
Estagiário(s):  
Sabrina Knupp da Silva 
 
O projeto Revitalização do laminário botânico da UERJ foi criado com o objetivo de 
se realizar a produção de lâminas histológicas vegetais para compor e recompor o 
acervo do laminário. Este acervo pode ser consultado tanto por alunos da graduação 
quanto por alunos da pós-graduação, consistindo assim num material de suma 
importância para o ensino e a pesquisa na universidade. O trabalho consistiu na 
triagem de lâminas, separando-se aquelas que necessitavam de algum reparo ou 
mesmo, de substituição. Verificou-se junto às amostras fixadas no Laboratório, quais 
plantas necessitavam de novas coletas. A fixação dos materiais botânicos foi feita 
com álcool 70% e com FAA 70% (formol, álcool e ácido acético). Foram preparadas 
lâminas semipermanentes e permanentes seguindo os protocolos próprios para o 
preparo destes tipos de lâminas. Foi utilizado o fotomicroscópio para a obtenção de 
imagens das melhores lâminas obtidas, ficando estas imagens também disponíveis 
para consulta no computador do laboratório. Quanto às lâminas permanentes foi feito 
o trabalho de coleta, fixação, desidratação e inclusão do material botânico em 
parafina, o que permitiu o seu seccionamento em micrótomo automático. Após a 
distensão dos cortes em placa aquecida, a parafina foi removida com xilol, sendo o 
material gradualmente hidratado, permitindo a coloração, a qual foi feita com azul 
de astra e fucsina básica. Após a coloração, as lâminas passaram por uma série de 
banheirinhas histológicas para a desidratação e montagem com Entellarn. Após a 
secagem, as lâminas foram analisadas em microscópio óptico. As espécies 
selecionadas para a confecção de lâminas incluíram indivíduos dos gêneros Bauhinia 
e Cyperus. Do primeiro gênero, foram retiradas amostras foliares e do segundo, 
amostras caulinares. As lâminas preparadas foram utilizadas em aulas da disciplina 
de Anatomia Vegetal, sendo então analisadas pelos alunos, nas aulas práticas, como 
instrumento de estudo e auxílio no seu aprendizado. As lâminas de Cyperus sp. foram 
as mais utilizadas devido à sua versatilidade e por permitir uma fácil identificação 
dos seus tecidos. Durante as aulas foram utilizadas também lâminas de outras 
espécies, que já existiam no acervo, demonstrando a importância deste trabalho de 
manutenção do laminário. Para que este material esteja sempre disponível, é 
necessário, portanto, uma constante manutenção e revitalização do mesmo, repondo 
as lâminas que já se desgastaram ou que por algum motivo se perderam. Sendo 
assim, o projeto pretende realizar essa manutenção visando fins de boa qualidade de 
ensino e de pesquisa. 
 
E-mail: amdonato.uerj@gmail.com 
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TÉCNICAS DE MICROSCOPIA NO ESTUDO DA OBESIDADE: ANÁLISE DA 
FIBROSE CARDÍACA 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Daniela Caldas de Andrade 
Estagiário(s):  
Filipe Jorge Viana Nascimento 
 
A obesidade, como potencial mediador de morbimortalidade, desperta crescente 
interesse sobre o papel do acúmulo de gordura na ocorrência de modificações nos 
microambientes teciduais e celulares, visando futuros tratamentos de impacto 
favorável na saúde pública. Dentre os diferentes impactos causados pela obesidade, 
as complicações cardíacas constituem a principal causa de mortalidade. Sabe-se que 
a matriz extracelular cardíaca (MEC) fornece a estrutura essencial para o bom 
funcionamento do coração. Assim, o objetivo desse trabalho foi estudar a influência 
da obesidade induzida por dieta Ocidental sobre a MEC cardíaca e o desenvolvimento 
de fibrose. 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=6), alimentado com dieta Ocidental, rica em gordura saturada e carboidratos 
simples, por 12 semanas. No dia da eutanásia, foram aferidos os parâmetros 
biométricos relacionados à obesidade. O coração foi coletado e processado para 
microscopia óptica, onde os fragmentos de coração foram fixados em formaldeído a 
4% tamponado, desidratados em baterias crescentes de álcool e diafanizados com 
xilol. Em seguida, foram banhados e incluídos em parafina liquida. Cortes não-
seriados de 5 µm do coração foram corados com Picro-Sirius Red por 45 mim para 
análise da deposição de colágeno e, posteriormente, analisados em microscópio de 
luz equipado com câmera de CCD. As imagens foram capturadas aleatoriamente 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. Nossos dados foram 
expressos como média ± EPM e as diferenças entre os grupos foram analisadas pelo 
teste t-student (P<0,05). Os resultados relacionados aos parâmetros biométricos 
confirmaram o desenvolvimento da obesidade no GO, que apresentou aumento do 
peso corporal (GC=44,5±1,6; GO=52,4±2,3), índice de Lee (GC=364,5±4,5; 
GO=419,5±3,5), depósitos de gordura epididimal (GC=0,83±0,1; GO=2,24±0,3) e 
retroperitoneal (GC=0,3±0,06; GO=0,92±0,1), e glicemia de jejum 
(GC=102,8±9,5; GO=175,0±5,4), confirmando o estabelecimento da obesidade. A 
razão do peso do ventrículo esquerdo (VE) pelo comprimento da tíbia também se 
apresentou elevada no GO (GC=0,003±0,0002; GO=0,005±0,0005), assim como a 
razão do peso do VE pelo peso corporal (GC=0,002±0,0001; GO=0,004±0,0006), 
indicando a presença de hipertrofia cardíaca. A análise histológica da área total de 
colágeno, por coloração com Picro-Sirius Red, demonstrou aumento significativo no 
GO (2,84±0,19) em relação ao GC (1,16±0,09). 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-mail: cortez.erika@gmail.com 
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A FICÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO INTERDISCIPLINAR: FONTE DE 
REFLEXÕES SOBRE A SOCIEDADE 

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:  
ANDREA CARLA DE SOUZA GOES 
Supervisor(es) Participante(s):  
Rafaela Magalhães Aires 
Estagiário(s):  
Diego Fernandes Quintas 
Voluntário(s):  
Ana Clara Maia 
Natalia Carneiro Juliano da Mota 
 
A literatura constitui um dos fundamentos do sistema da formação linguística, 
intelectual, cívica e moral dos estudantes, atuando como objeto e ferramenta da 
educação e ensino, pois está relacionada tanto aos valores, à língua e ao seu 
aprendizado quanto à manipulação do discurso. Neste projeto, discutimos a utilização 
da literatura como ferramenta articuladora no ensino interdisciplinar da perspectiva 
Ciência, Tecnologia & Sociedade (CTS). Considera-se que as distopias são excelentes 
fontes de discussão e reflexão sobre futuros ou realidades indesejáveis para a nossa 
sociedade. Não à toa, o ano de 2017 se iniciou, após a posse de Donald Trump nos 
Estados Unidos, com uma explosão de vendas da obra distópica 1984. Os leitores 
estão ávidos para entender, por exemplo, como uma sociedade pode se tornar refém 
e submissa de um grupo de pessoas ambiciosas, que exerce um poder esmagador. 
Assim, o leitor se impregna das ficções literárias, as quais ampliam os horizontes dos 
indivíduos, aguçando os meios de expressão e despertando o senso crítico. Ao mesmo 
tempo, práticas de ensino que visem a superação da visão restrita de mundo, 
utilizando as potencialidades da discussão de questões CTS, possibilitam uma visão 
globalizada do conhecimento e, consequentemente, favorecem a interação política e 
social dos estudantes em seu meio. Desta forma, discutimos neste projeto o impacto 
da aplicação de sequências didáticas, por nós elaboradas, baseadas na associação 
entre o ensino CTS e obras de ficção científica. Para isto, investimos em estratégias 
de ensino inovadoras, as quais são constituídas na apresentação, aos alunos, de 
“situações-problema” que levem em consideração a contextualização e interação com 
diversas áreas do conhecimento para o sucesso no processo ensino-aprendizagem. 
Estas atividades tem o objetivo principal de estimular o desenvolvimento crítico dos 
alunos e o consequente despertar para o exercício da cidadania. A partir destes 
pressupostos, discutiremos o impacto da aplicação de intervenções didáticas, por nós 
elaboradas, baseadas em obras distópicas, com o intuito de apresentar, para os 
alunos de ensino Médio, situações-problema provenientes do contexto fictício das 
seguintes obras literárias: 1984 (George Orwell), Admirável Mundo Novo (Brave New 
World, Aldous Huxley) e Fahrenheit 451 (Ray Bradbury). Por fim, mostramos o 
projeto Elas na consCiência, em desenvolvimento no laboratório, para a divulgação 
de obras de autoria feminina. Através de Frankenstein, de Mary Shelley, propomos 
atividades que estimulem a reflexão sobre a aplicação vantajosa ou não dos 
conhecimentos científicos na sociedade contemporânea. Para o Conto da Aia (The 
Handmaid`s Tale), de Margaret Atwood, discutimos a temática CTS com enfoque na 
distorção de valores sobre o papel da mulher na sociedade. 
 
E-mail: acgoes@uerj.br 
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APRENDENDO COM A NATUREZA – AS PLANTAS E SUA IMPORTÂNCIA 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANA MARIA DONATO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Andréa Espinola de Siqueira 
Elizabeth dos Santos Rios 
Silvana Messere de Lacerda 
Estagiário(s):  
Thamiris Henriques de Oliveira 
 
Um dos maiores problemas enfrentados nas escolas é a falta de estímulo para lidar 
com a área de botânica, pois os livros didáticos não apresentam um mecanismo que 
facilite a aprendizagem do aluno. Levando em consideração a importância da flora 
brasileira, este projeto de Iniciação à Docência visa apresentar de forma atrativa e 
interativa o estudo de Botânica aos alunos do ensino fundamental e médio, 
possibilitando a associação das plantas, como fontes de matéria prima, em diversas 
situações do dia-a-dia. Busca-se desenvolver em parceria com os discentes, métodos 
dinâmicos e participativos, afim de aumentar o interesse em estudar as plantas. Entre 
estes métodos, estão presentes visitas guiadas a diferentes ecossistemas do Rio de 
Janeiro, como por exemplo, o Parque Nacional da Tijuca. Outra atividade é a 
produção de material didático, como pequenos laminários, além da capacitação dos 
alunos para que possam utilizar apropriadamente os microscópios ópticos para a 
visualização do material produzido. O material que constitui o laminário é preparado 
no Laboratório de Anatomia Vegetal da UERJ, onde são confeccionadas lâminas 
histológicas semipermanentes e permanentes, a partir de amostras de diversos órgão 
vegetais previamente selecionados. O conjunto de lâminas produzidas é devidamente 
acondicionado em estojos apropriados, constituindo o referido laminário, o qual é 
doado aos colégios participantes do projeto. A análise morfológica das estruturas das 
plantas, realizadas a olho nu e/ou com o auxílio de lupas, é o ponto de partida para 
análises mais aprofundadas que envolvem a microscopia. Com o auxílio dos 
estagiários e discentes, os alunos poderão observar detalhadamente estruturas 
morfológicas e anatômicas do material presente nas lâminas previamente 
confeccionadas, o que facilita a aprendizagem nessas áreas e os instiga a buscar 
informações relacionadas ao que foi observado, como por exemplo, descobrir as 
possíveis funções de cada órgão analisado. Procura-se, assim, estabelecer atividades 
práticas e métodos dinâmicos e interativos. A ideia é que quem aprende deve 
participar da construção do próprio conhecimento, quebrando o padrão em que os 
alunos são meros receptores de informações. Com esse tipo de abordagem, espera-
se contribuir para a aprendizagem, estimulando o senso crítico dos estudantes, 
tornando-os cada vez mais conscientes do seu papel na sociedade. O projeto segue 
em andamento buscando novas maneiras para incentivar cada vez mais, o estudo da 
Botânica. 
 
E-mail: amdonato.uerj@gmail.com 
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O SOM DO MAR – OFICINA NA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA NA ILHA GRANDE 2017 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Marilene de Sá Cadei 
Estagiário(s):  
Suelen de Jesus Ferreira 
THAIS ABREU MOREIRA 
 
O Projeto A Malacologia na Escola visa o desenvolvimento de atividades didáticas e 
de divulgação científica, focando principalmente na divulgação dos moluscos no 
ensino fundamental e médio, as quais se desenvolvem em ocasiões diversas. Em 
2017 o Projeto participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo tema 
geral foi “A matemática está em tudo”. 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 23 a 27 
de outubro de 2017. Relacionado ao tema geral, desenvolvemos uma Oficina, 
intitulada “O Som do Mar”, cujo objetivo foi discutir a origem do som que se ouve 
quando se encosta uma concha no ouvido. Para a preparação da mesma foram 
realizados estudos teóricos sobre o tema reverberação e eco. Como indutor das 
discussões usamos um painel com reprodução de um quadro clássico, “Sound of the 
Sea”, do pintor alemão Karl Gussow, onde uma menina ouve o “som do mar” emitido 
por uma concha, reprodução do caracol do ouvido humano e fotografia da concha 
acústica da UERJ, entre outras. Também efetuamos uma mostra interativa de 
conchas de diversas formas, tamanhos e procedências (marinhas, terrestres e 
dulceaquícolas). O painel também apresentou questões: Quem produz o som? 
Conchas diferentes produzem sons diferentes? Qual o papel de nossa orelha? Temos 
um caracol dentro do ouvido? Conchas acústicas: porque recebem esse nome? 
Durante a Oficina os estudantes manusearam conchas e testaram seus sons. Ao final 
os estudantes deveriam entender que a concha é um produto dos moluscos, que a 
forma em espiral amplifica os sons, que não só conchas marinhas produzem o “som 
do mar”, entender o fenômeno físico da reverberação e que esta acontece em 
qualquer estrutura parecida, possibilitando que todos dentro de um espaço fechado 
escutem um locutor ao mesmo tempo, que a intensidade do som varia de acordo 
com o tamanho da concha, que o papel do caracol do ouvido interno dos vertebrados 
é atuar como amplificador. Essa atividade nos permitiu identificar e corrigir conceitos 
errados apresentados pelos estudantes. Durante a SNCT na Ilha Grande atendemos 
mais de 400 estudantes de diversos níveis, de escolas do continente e da Ilha Grande 
(SME Municipais de Educação de Angra dos Reis e de Mangaratiba), acompanhados 
de seus professores, os quais foram os responsáveis pela seleção dos estudantes. 
Recebemos inclusive uma turma de alunos com diversos tipos de necessidades 
especiais e foi muito interessante observar o manuseio das conchas pelos mesmos. 
Também recebemos alguns moradores interessados e turistas, estes acompanhados 
de crianças. Este tipo de trabalho, além de divulgar o filo dos moluscos, permite 
desenvolver atividades educativas em espaços não formais. Este trabalho foi 
financiado com recursos do CNPq (Projeto Ceads/Ilha Grande - Nas Ondas da 
Matemática) e teve o apoio logístico do Ceads/SR-2/UERJ. 
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E-mail: malacosonia@yahoo.com.br 
 
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 
 
As ferramentas de reconstrução e impressão 3D e realidade aumentada cada vez 
mais têm se mostrado como ótimas alternativas a construção de recursos didáticos. 
A impressão 3D possibilita a produção unitária de modelos, que normalmente teriam 
que ser produzidos em grande quantidade. A realidade aumentada, por sua vez, 
permite a distribuição e visualização de modelos 3D praticamente sem custos. 
Embora sua utilização no ensino básico tenha aumentado nos últimos anos, muitos 
professores e alunos de licenciatura desconhecem essas ferramentas, ou têm 
dificuldade de utilizá-las. Os objetivos gerais do projeto são a capacitação de futuros 
professores de Ciências e Biologia para a elaboração e utilização de ferramentas de 
reconstrução e impressão tridimensional, além da realidade aumentada, em turmas 
de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, bem como avaliar a utilização destas 
ferramentas no desenvolvimento de modelos didáticos para a Educação Básica. Neste 
terceiro ano de desenvolvimento do projeto foram realizadas diversas atividades com 
a utilização de impressão 3D e realidade aumentada. Uma das principais atividades 
foi a apresentação do material produzido na feira de divulgação científica intitulada 
“Domingo com Ciência na Quinta”, promovida pela SBPC na Quinta da Boa Vista no 
mês de julho de 2018. Durante essa feira mais de uma centena de visitantes, a 
maioria em idade escolar, teve contato com peças impressas em 3D, com os 
aplicativos de realidade aumentada desenvolvidos pela equipe e puderam, ainda, ver 
uma impressora 3D em funcionamento. A participação nesta feira foi muito 
importante para iniciar novas parcerias com outras instituições científicas e de 
ensino. Estão previstas, dentro dessas parcerias, a participação da equipe em feiras 
de ciências de duas escolas municipais, uma em Teresópolis e outra em Mangaratiba, 
no segundo semestre de 2018. Neste último ano o projeto foi expandido para abarcar 
a utilização destas ferramentas em espaços não formais de ensino, o que culminou 
com a apresentação de um trabalho do bolsista no VI Encontro de Pesquisadores do 
Parque Nacional da Tijuca, em dezembro de 2017. Esse trabalho se tornou o tema 
de monografia do bolsista que está em fase final de preparação. O material 
selecionado e produzido durante o projeto foi utilizado em aulas de dois colégios 
públicos (um no Rio de Janeiro e outro em Mangaratiba), além de disciplinas de 
licenciatura da UERJ. Para o próximo ano, além da continuação das atividades 
iniciadas, está prevista a participação do bolsista na capacitação de alunos de PIBID 
para a utilização destas metodologias em novas parcerias com três colégios 
municipais de Magé e de Resende. 
 
E-mail: lupa@crivano.com 
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A PRÁTICA INCLUSIVA NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO: REFLEXÕES 
SUSCITADAS NA DISCIPLINA DE NEUROANATOMIA ACERCA DAS 
DEMANDAS DE UMA IMPLEMENTAÇÃO EFICAZ 
Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Anatomia 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DIOGO BENCHIMOL DE SOUZA 
Estagiário(s):  
Caroline Cezar Guimaraes 
Marcelo Leonel 
 
O presente estudo tem como objetivo refletir sobre as práticas de inclusão dentro do 
âmbito acadêmico, bem como questionar acerca da demanda atual de materiais 
didáticos adaptados e sua importância no ensino superior. O ingresso de estudantes 
deficientes na universidade tem se tornado cada vez mais possível por auxílio de 
atividades escolares pautadas na inclusão social. Desta forma, é importante se 
atentar para o adequado acolhimento desses alunos na universidade e, entre outros 
aspectos, propiciar meios para que estes alunos possam compreender devidamente 
o conteúdo abordado nas disciplinas. Este tópico foi evidenciado recentemente pela 
presença de uma aluna com deficiência visual na disciplina de Neuroanatomia, 
oferecida pelo Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes (IBRAG) da UERJ. O 
conteúdo desta disciplina envolve o reconhecimento de estruturas neuroanatômicas 
e suas funções, e, portanto, tem como característica um grande uso de estímulos 
visuais (imagens e peças anatômicas) para favorecer o processo de aprendizagem. 
Destarte, houve uma dificuldade significativa de adaptação no que tange ao 
planejamento de aula usual, ao se contrapor com as necessidades da aluna em 
questão, o que tornou notável que ainda não existe um cenário habitual de inclusão 
nos espaços da universidade. As técnicas de ensino tiveram que ser repensadas 
rapidamente para que se pudesse incluí-la da melhor forma possível, diante da 
desinformação e do despreparo da coordenação da disciplina. Ainda assim, ao longo 
do semestre foi produzido um material sensorial improvisado referente a algumas 
estruturas anatômicas, fabricado através da junção de utensílios artesanais. Foram 
também disponibilizadas aulas práticas diferenciadas, com grande estímulo 
palpatório, para a identificação das estruturas anatômicas. Apesar das dificuldades 
em oferecer todo o conteúdo de forma igualitária, o resultado foi satisfatório. Pode-
se notar que a adaptação dos materiais e aulas práticas, juntamente com encontros 
de monitoria, propiciou o aprendizado desta aluna quanto ao conteúdo da disciplina, 
resultando no bom aproveitamento acadêmico. Diante dos obstáculos, procurar 
meios para ultrapassá-los foi o que proporcionou este desfecho. Entretanto, o ideal 
seria a elaboração de condições prévias para um ensino igualitário, onde não haja 
necessidade de tratar os alunos com deficiência de forma diferenciada. O processo 
de inclusão deve ser continuado ao longo da vida dos indivíduos e, dessa forma, não 
se pode negligenciar a manutenção dos processos inclusivos no ensino superior. 
Nesse sentido, é interessante que se pense sobre a adequação dos conteúdos de 
cada disciplina às necessidades individuais de cada aluno que precise de atenção 
especial viabilizando o bom aproveitamento acadêmico desses alunos. É 
imprescindível a criação de planejamentos e materiais adaptados a estas situações a 
fim de que essas dificuldades sejam atenuadas, tornando o processo de 
aprendizagem mais fluido e eficiente. 
 
E-mail: diogobenchimol@gmail.com 
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A UTILIZAÇÃO DA MONITORIA DE ANATOMIA HUMANA COMO 
FERRAMENTA DE CRESCIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS ALUNOS 
DO CURSO DE ENFERMAGEM 

Área temática: Ciências Biológicas / Morfologia / Anatomia 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
BIANCA MARTINS GREGORIO 
Estagiário(s):  
Carolinne Ramos de Macedo 
Voluntário(s):  
Agatha Raysa Borges Maia 
Andreza Brigith Ribeiro de OLiveira 
Letícia Fonseca Gaspar Fernandes 
Thalia Farias de Souza Cruz 
 
Introdução: O Programa de Monitoria Acadêmica, caracterizado como um Programa 
de fomento a Educação, surge da necessidade e importância de contribuir para o 
avanço do conhecimento acadêmico do monitor, bem como, proporcionar uma 
possibilidade de nivelamento, uma vez que o monitor atende a demanda dos 
discentes matriculados em períodos anteriores. A monitoria em Anatomia Humana é 
considerada uma ferramenta importante que conecta o Professor e o aluno na grande 
maioria das etapas do processo pedagógico. Ao mesmo tempo, esta atividade 
proporciona ao aluno-monitor a possibilidade de ampliar o conhecimento sobre o 
corpo humano e estimular os demais alunos a aderir à área da docência. Acredita-se 
também que a monitoria estimule o desenvolvimento de aptidões e habilidades que 
possam contribuir, não só na formação acadêmica, mas também na trajetória 
profissional do aluno após a conclusão da graduação. Nesse sentido, este estudo 
objetivará analisar as contribuições (âmbito pessoal e profissional) advindas com a 
vivência da monitoria em Anatomia Humana por ex-alunos após a conclusão da 
graduação. Materiais e Métodos: Serão aplicados questionários aos ex-alunos 
monitores da disciplina de Anatomia Humana concluintes da Faculdade de 
Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2013 até 
o presente. Ressalta-se, que os primeiros alunos-monitores da disciplina de Anatomia 
Humana para o curso de Enfermagem sob a tutela da atual coordenadora do curso 
formaram no ano de 2013. O questionário será aplicado online e consistirá de 
perguntas fechadas e objetivas (sexo, idade, estado civil, tempo de monitoria, 
interesse pela monitoria, o que a monitoria acrescentou e campo a ser seguido pós-
conclusão do curso), tendo o propósito de padronização e obtenção das respostas. 
Os dados serão analisados por meio de programa estatístico e os gráficos serão 
tabulados no Programa Excel. Resultados Potenciais: É sabido que a monitoria 
melhora a qualidade de ensino na graduação, auxiliando na produção de 
conhecimento por parte dos discentes. Assim, acredita-se também que essa 
atividade, tão necessária na articulação entre a teoria e a prática da disciplina de 
Anatomia, exerça um papel fundamental na qualificação teórica e prática do aluno-
monitor, com forte possibilidade de ampliar o estímulo à docência. Conclusão: Sem 
dúvidas, para a instituição (UERJ), este programa consolida a necessidade dos 
Departamentos de se buscar constantemente alunos-monitores. Dessa forma, o 
programa de monitoria acadêmica é mantido, ampliado e renovado a cada semestre. 
E-mail: bmgregorio.uerj@gmail.com 
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ATIVIDADE LÚDICA EM PARASITOLOGIA: NOVA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 
NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E DE ATUAÇÃO DA MONITORIA 

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 
Juliana Ferreira Gomes da Silva 
Maria Clara Mellis Rodrigues 
Voluntário(s):  
Amanda Campos Bentes 
 
As doenças parasitárias representam um aspecto comum e preocupante na realidade 
brasileira, visto que o país ainda sofre com a carência de infraestrutura sanitária o 
que torna o tema bastante importante em relação a saúde da população. O Ministério 
da Saúde definiu que educação e saúde são duas áreas que devem trabalhar juntas, 
interligadas. Estudos retratam a educação e a saúde como uma junção harmoniosa, 
cujo objetivo principal é de proporcionar formas para que a população possa dispor 
de uma melhor saúde individual e coletiva. Como cada indivíduo está inserido em 
uma única sociedade, a educação construída de forma igualitária em todos os níveis 
sociais resultará em mudanças positivas e transformadoras na comunidade como um 
todo. Contudo, o mercado na área de enfermagem encontra significativa carência de 
profissionais capacitados em realizar a conexão de prevenção concernente a fatores 
de risco. Para sanar tal carência e buscar uma formação mais eficiente, a disciplina 
de Parasitologia, que está inserida no primeiro período da grade de Enfermagem, 
oferece amplo suporte didático aos alunos, por meio de aulas práticas, teóricas, 
seminários e estudos dirigidos e o apoio do aluno de monitoria. Com isso, o aluno 
atua não apenas como discente, mas também como educador, exercendo uma 
atividade que não se concentra somente no cuidado, mas na garantia da promoção 
da saúde e da prevenção de doenças parasitárias. Neste trabalho, os estudantes são 
estimulados a apresentar atividades lúdicas para diferentes nichos e públicos alvo, 
com o intuito de esclarecer dúvidas a respeito das principais parasitoses estudadas 
no decorrer do período letivo. O tema sorteio/escolhido é discutido com abordagem 
animada e criativa, por meio de atividades como peças teatrais, jogos didáticos, 
dinâmicas e paródias. No fim das atividades, os estudantes fazem uma avaliação da 
proposta. O monitor tem papel fundamental nesta atividade apoiando e ajudando na 
elaboração da atividade e na adequação do conteúdo ao público-alvo e sendo crítico 
quanto as ideias dos alunos. Acreditamos que a inserção desta nova abordagem 
avaliativa permite uma relação mais completa de ensino e aprendizagem e que o 
monitor tem atuação importante nesta atividade. A construção do conhecimento de 
maneira lúdica abre novas formas de interação entre o estudante e o conteúdo, 
estimulando a criatividade e proporcionando um aprendizado de forma mais 
prazerosa, tendo como objeto não somente a aquisição do conhecimento de maneira 
exclusivamente técnica, mas valorizando habilidades importantes da área de 
Enfermagem que serão extremamente úteis futuramente nas relações com a 
comunidade. 
 
E-mail: renataheisler@uerj.br 
 
MONITORIA NA DISCIPLINA SISTEMAS ECOLÓGICOS 
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Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: CENTRO BIOMEDICO 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ELIZABETH DOS SANTOS RIOS 
Estagiário(s):  
Luiz Basilio da Silva Junior 
 
A contribuição para a formação profissional e pessoal do aluno bolsista ao magistério, 
efetuada através do programa de monitoria da UERJ, permite que este vivencie a 
dinâmica da sala de aula associando as diferentes condições sociais e culturais que 
ocorrem em uma Unidade Educacional, contribuindo para a integração e socialização 
dos alunos. Este projeto tem como objetivo atender a disciplina Sistemas Ecológicos 
direcionando o aluno bolsista ao aprofundamento do conteúdo teórico por meio de 
recursos didáticos variados, tornando-o capaz de discutir e apresentar conclusões a 
partir da sua participação em sala de aula, bem como desenvolver a autocrítica em 
relação ao seu desempenho e tomada de decisões. Dentre as atividades realizadas 
pelo monitor constam: utilizar a informática como ferramenta de consulta aos sites 
acadêmicos para atualização do conteúdo teórico da disciplina; auxiliar no 
levantamento de artigos em revistas científicas, contribuindo com a preparação dos 
seminários pelos alunos; providenciar os recursos audiovisuais para as aulas 
teóricas; participar das aulas teóricas, práticas e no trabalho de campo; confeccionar 
relatórios; 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 e as dificuldades 
encontradas; participar de eventos científicos de forma a integrar o ensino com a 
pesquisa e a extensão. Motivado pelas atividades que vem desenvolvendo, o bolsista 
participou do "V Encontro Nacional de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente" 
realizado na UFFRJ e do "XXVIII Encontro Regional dos Estudantes de Biologia" 
realizado na USP. Em relação aos resultados alcançados pelos alunos na disciplina 
Sistemas Ecológicos, conclui-se que a atuação do monitor tem contribuído para o 
bom desempenho da turma, tendo como consequência a não retenção de alunos. 
 
E-mail: elizabethrios@ig.com.br 
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METODOLOGIAS PARA O ENSINO DA FARMACOLOGIA NO CURSO MÉDICO: 
AVANÇOS E DIFICULDADES 
Área temática: Ciências Biológicas / Farmacologia / Farmacologia Geral 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PENHA CRISTINA BARRADAS DALTRO SANTOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Cristiane Matsuura 
Estagiário(s):  
Alana Ripardo Rodrigues 
Voluntário(s):  
Elisabeth Amanda Gomes Soares 
Filipi de Lima Santos Reid 
A prescrição é um dos principais pilares da prática médica. O ensino de Farmacologia, 
disciplina base para essa prática, é essencial para futuros médicos críticos, reflexivos 
e humanizados. No ano letivo de 2017 a UERJ atravessou a maior crise da sua 
história, que afetou diretamente o interesse dos alunos e a estruturação da disciplina 
de Farmacologia. Tal adversidade possibilitou, por outro lado, a reflexão e recriação 
das atividades desenvolvidas pelos monitores, buscando novas metodologias de 
ensino. As atividades contaram com 12 monitores, 8 bolsistas e 4 voluntários, e 
funcionou em 3 moldes: 1) A monitoria virtual aconteceu por meio de questões 
discursivas via googledocs, estando os monitores disponíveis online, por um período 
determinado, para esclarecimento de dúvidas; 2) Atividades de monitoria com a 
discussão de casos clínicos disponibilizados com antecedência, com grupos de 30 
alunos, com a presença de 3 monitores esclarecendo as dúvidas levantadas e, 3) 
Atividades com grupos entre 10 e 14 alunos, com a discussão de caso clínico junto 
com o monitor responsável. A avaliação da disciplina de Farmacologia I ocorreu no 
final do primeiro período através de um formulário online estruturado pelos 
monitores. Foi utilizada uma escala, com variação de 1 a 5, para avaliar o grau de 
concordância do aluno com cada item do questionário, sendo: 1 = discordo 
plenamente; e 5 = concordo plenamente. Obtivemos um total de 19 respostas ao 
questionário. Cerca de 53% dos respondentes discordaram que a monitoria virtual é 
importante para o processo de aprendizado, enquanto 74% concorda que as 
atividades de monitoria presenciais são importantes. Quase 80% dos alunos 
discordaram sobre a monitoria virtual possuir a mesma efetividade das monitorias 
presenciais. Destacamos as atividades presenciais de monitoria em grupos com 
menor número de alunos como a principal cobrança dos respondentes. Dentre os 
pontos positivos e negativos se destaca a palavra “monitores" evidenciando que o 
preparo do monitor é essencial e vai além de apenas dominar o conteúdo teórico. As 
atividades foram repensadas para a disciplina de Farmacologia II, para se encaixar 
no calendário encurtado pela greve e, considerando as dificuldades de participação 
de todos os monitores em atividades presenciais, tendo em vista as suas próprias 
demandas acadêmicas. As alternativas criadas foram: monitorias com grupos 
reduzidos (10-14 alunos); e monitorias virtuais em horários combinados entre alunos 
e monitores. Podemos concluir que a efetividade do processo ensino-aprendizagem 
depende de diversos fatores, dentre eles a adaptação do conteúdo a ser discutido 
com o perfil individual e coletivo da turma. Para além dos malefícios da crise, 
pudemos refletir e estruturar uma disciplina mais focada nas necessidades da turma 
e dos monitores. As atividades foram planejadas com discussão em grupos menores 
orientada por monitores e o aspecto de metodologias pedagógicas trabalhado junto 
à professora orientadora. 
E-mail: penhabarradas@gmail.com 
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MONITORIA DE BIODIVERSIDADE VEGETAL II NO ESTUDO DA ANATOMIA E 
FISIOLOGIA VEGETAL 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 
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 disciplina Biodiversidade Vegetal II é obrigatória para o ciclo básico do Curso de 
Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A disciplina 
compreende o estudo de um universo vegetal estrutural e fisiológico, com atividades 
semanais de laboratório. Nesta disciplina, a monitoria tem destaque por facilitar a 
distribuição de informações de maneira precisa e dinâmica para um número maior 
de alunos. Pelo lado do monitor interessado no estudo vegetal, representa a 
oportunidade de consolidar e aprofundar conceitos teóricos e atividades práticas. O 
apoio do monitor às aulas teóricas e práticas se estabelece em uma dinâmica voltada 
ao processo de formação profissional e que proporciona ao mesmo tempo condições 
para o aprofundamento do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas à atividade docente. No período de monitoria, a disciplina ofereceu aulas 
teóricas seguidas de aulas práticas semanais abordando os conteúdos da anatomia e 
fisiologia vegetal. A partir de treinamentos prévios, foi possível realizar a monitoria 
auxiliando as aulas teóricas e práticas. Sob este último aspecto, a disciplina foi 
propiciou a análise microscópica de orgãos, células e tecidos vegetais e o debate dos 
aspectos fisiológicos e econômicos das plantas. As atividades de monitoria foram 
sequencialmente organizadas da seguinte maneira: (1) recebimento e análise dos 
roteiros de práticas elaborados pelos professores; (2) treinamento para uso de 
equipamentos e de reagentes utilizados nas aulas ou na confecção do material para 
as aulas práticas; (3) aprendizagem de protocolos e confecção de lâminas 
histológicas para as aulas práticas; (4) localização e coleta, sob orientação dos 
professores e técnicos, de material botânico para as aulas práticas; (5) organização, 
sob acompanhamento dos professores e técnicos, dos materiais a serem utilizados 
nas aulas práticas; (6) auxílio no manuseio dos equipamentos e reagentes pelos 
alunos da disciplina nas aulas práticas; (7) auxílio no desenvolvimento de relatórios 
e esquemas das práticas realizadas; e (8) acompanhamento, junto aos alunos, da 
análise do material e da apresentação de seminários exigidos no programa da 
disciplina. Reuniões de revisão de conteúdo didático, visando o melhor desempenho 
dos alunos da disciplina nas avaliações, também são realizadas quando solicitadas 
pelos alunos. As experiências proporcionadas pela disciplina permitiram consolidar e 
transmitir conhecimentos adquiridos quando então aluno da disciplina e, também, 
exercitar oratória e didática nas atividades em que essas aptidões foram exigidas. 
 
E-mail: ccallado@uerj.br 
  



 

056 
 

 
MONITORIA EM ECOFISIOLOGIA VEGETAL: UMA DISCIPLINA 
EXPERIMENTAL VOLTADA À INTERAÇÃO PLANTA-AMBIENTE 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CATIA HENRIQUES CALLADO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Thaís Jorge de Vasconcellos 
Estagiário(s):  
Daiane Barbosa da Silva 
 
A disciplina Ecofisiologia Vegetal é obrigatória para o Curso de Ciências Biológicas, 
bacharelado na modalidade Meio Ambiente e Biodiversidade da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Os principais objetivos da disciplina consistem em 
apresentar e discutir conceitos e formas de investigação e análise das características 
das plantas frente às variáveis ambientais. Para tal, são analisadas plantas se 
desenvolvendo em ambientes naturais e modificados pelo homem. Assim, as 
atividades didáticas desenvolvidas abordam os processos que determinam a 
sobrevivência e o desempenho das plantas sob diferentes condições de crescimento. 
Uma das característica da disciplina é o apoio do monitor às aulas teóricas e ao 
trabalho de campo em uma dinâmica voltada ao processo de formação profissional e 
que proporciona ao mesmo tempo condições para o aprofundamento teórico e o 
desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente. No período de 
monitoria, a disciplina ofereceu vivências práticas em três importantes ecossistemas 
fluminenses do Bioma Mata Atlântica (Floresta Ombrófila Densa, Restinga e 
Manguezal), o que permitiu analisar intrínsecos aspectos das plantas in situ. A partir 
de treinamentos prévios, foi possível auxiliar as aulas teóricas, os estudos dirigidos 
e o trabalho de campo. Sob este último aspecto, a disciplina foi realizada no Centro 
Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) da UERJ, em Ilha 
Grande e as atividades de monitoria foram sequencialmente organizadas da seguinte 
maneira: (1) recebimento e análise dos roteiros de práticas elaborados pelos 
professores para o trabalho de campo; (2) treinamento para uso de equipamentos e 
de reagentes utilizados nas práticas o trabalho de campo; (3) organização, sob 
acompanhamento dos professores e técnicos, dos materiais a serem utilizados no 
trabalho de campo; (4) auxílio no manuseio dos equipamentos e reagentes pelos 
alunos da disciplina, nas coletas de material botânico em campo e na aferição e 
mensuração de parâmetros anatômicos e fisiológicos dos órgãos vegetais; e (5) 
acompanhamento, junto aos alunos, da análise do material e da apresentação de 
seminários exigidos no programa da disciplina. As experiências proporcionadas pela 
disciplina permitiram consolidar e transmitir conhecimentos adquiridos quando aluno 
e, também, exercitar oratória e didática nas atividades em que essas aptidões foram 
exigidas. Como resultado final, a boa atuação da monitoria foi destacada pelos alunos 
na avaliação geral da disciplina. 
 
E-mail: ccallado@uerj.br 
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ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE DA PESQUISA EM ENSINO SOBRE DOENÇAS 
NEGLIGENCIADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EVENTO NACIONAL DA ÁREA 
DE ENSINO. 
Área temática: Ciências Biológicas / Parasitologia / 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANTONIO ELTON LEITAO RODRIGUES 
Supervisor(es) Participante(s):  
Rosane Moreira Silva de Meirelles 
Estagiário(s):  
Antonio Elton Leitão Rodrigues 
 
As Doenças Negligenciadas são um conjunto de 17 doenças causadas por agentes 
etiológicos que podem ser: bactérias, helmintos, protozoário ou vírus. São doenças 
relacionadas à pobreza que causam morte, amputações e debilitações diversas nas 
pessoas infectadas, trazendo restrições à qualidade de vida. Estas doenças não 
despertam a atenção da indústria farmacêutica uma vez que as pessoas doentes nem 
sempre têm condições de pagar pelos medicamentos. Mais de 1 bilhão de pessoas 
ao redor do mundo sofre de alguma destas doenças, que pioram quando a infecção 
é concomitante com doenças debilitantes como a AIDS. Neste contexto, foi proposto, 
como objetivo nesta monografia, discutir que temas relacionados às doenças 
negligenciadas são pesquisados na educação básica e apresentados no Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), que é o principal evento de 
pesquisa em ensino de ciências no país. Para tal foi realizado um estudo do tipo 
Estado da Arte, um tipo de estudo no qual fazemos “uma exposição sobre o nível de 
conhecimento e desenvolvimento de um campo ou questão”. Esta modalidade de 
estudo é importante por nos proporcionar uma visão geral do conhecimento 
produzido a partir do enfoque dos pesquisadores, em seus estudos, permitindo 
elencar categorias distintas e criar outros enfoques que ajudem a esclarecer, de 
forma pertinente, possíveis lacunas à produção do conhecimento. Para este trabalho 
foi feita uma leitura flutuante nos resumos ou, quando estes não apresentavam as 
informações suficientes, fez-se uma leitura analítica dos trabalhos apresentados nas 
Atas disponibilizadas na página da ABRAPEC/ENPEC, tanto na sessão de trabalhos 
orais quanto na sessão de painéis. Devido ao volume de trabalhos publicados nestas 
sessões foi feita uma filtragem inicial utilizando as seguintes palavras-chave: doenças 
negligenciadas; doenças tropicais; doenças parasitarias. Os trabalhos escolhidos para 
análise foram aqueles que apresentaram essas palavras no título do trabalho, ou nas 
palavras-chave. A escolha do ENPEC como fonte de pesquisa foi devido a sua 
relevância peremptória nesta área do conhecimento. Podemos concluir, ao final desta 
monografia, que ainda é preciso trabalhar mais a questão das doenças 
negligenciadas, tanto no seu conjunto, quanto separadamente. Embora tenhamos 
um volume considerável de trabalhos que tratam de alguma dessas doenças, ainda 
há pouca diversidade, uma vez que a maioria dos artigos abordam apenas a dengue 
como tema. Talvez o interesse por esta doença, por parte dos pesquisadores, se dê 
pelo seu grande potencial, que muitas vezes se mostra cinético, em afetar áreas 
urbanas, inclusive das grandes cidades do Sudeste, que embora não tenhamos 
trabalhado esse dado neste trabalho, podemos afirmar que a grande maioria dos 
pesquisadores vivem nesta região. 
 
E-mail: heltonltda@hotmail.com 
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CRIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS SOBRE O TEMA CICLO CELULAR COM 
A UTILIZAÇÃO DE IMPRESSÃO 3D E REALIDADE AUMENTADA 

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:  
LUCIO PAULO DO AMARAL CRIVANO MACHADO 
Estagiário(s):  
Murilo Henrique dos Santos 
 
No ensino de Ciências e Biologia é comum a utilização de modelos didáticos para 
tornar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente do que não conseguimos 
ver a olho nu, mais fácil e efetivo. Novas tecnologias, como a realidade aumentada 
e virtual e a modelagem, reconstrução e impressão 3D têm facilitado o processo de 
construção e reprodução desses modelos e de outros recursos didáticos. A 
disponibilização destes modelos 3D através de aplicativos e até mesmo de arquivos 
para download e impressão com auxílio de impressoras 3D é algo que vem se 
tornando parte da realidade atual da nossa sociedade. Uma busca em bancos de 
imagens 3D mostra grande quantidade de modelos relacionados à citologia. Todavia 
pode-se observar também uma carência de modelos que tentem representar um dos 
principais aspectos relacionados ao estudo da célula, o ciclo celular. O objetivo deste 
trabalho foi produzir modelos didáticos sobre o ciclo celular com a o auxílio de 
técnicas de impressão 3D e realidade aumentada. Os modelos 3D de ciclo celular 
foram desenvolvidos principalmente com o auxílio de um programa de modelagem 
online gratuito chamado Tinkercad, mas também com a utilização de outros 
programas, tais como, Paint 3D, 3D Builder e Microsoft Paint. Os modelos 3D foram 
impressos em PLA, um plástico de origem vegetal e compostável, com a utilização 
de uma impressora 3D modelo Creality Ender-2. Para a elaboração do aplicativo de 
realidade aumentada foram utilizados os programas Unity, EasyAR e Android SDK, 
todos em suas versões gratuitas. Foram criados cinco modelos que representam as 
principais etapas do ciclo celular (cf., interfase, prófase, metáfase, anáfase e 
telófase). Nestes modelos foi possível exemplificar os eventos mais característicos de 
cada etapa da mitose. Pode-se observar desde o material genético em forma de 
cromatina até sua condensação formando os cromossomos; a duplicação dos 
centríolos; a formação do fuso mitótico; a migração dos cromossomos para o equador 
celular e a divisão perfeita do material genético entre as duas células-filhas. Estes 
modelos serão disponibilizados para download gratuito no site thingiverse.com, que 
atualmente é o principal banco de imagens para impressão 3D. Os modelos também 
poderão ser acessados na forma de um aplicativo de realidade aumentada a ser 
disponibilizado para o sistema Android. Espera-se que estes modelos possam 
contribuir para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos da educação 
básica, bem como de alunos com deficiência visual. 
 
E-mail: lupa@crivano.com 
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DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO DE REALIDADE AUMENTADA PARA 
A TRILHA DO ESTUDANTE DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA (RJ) 
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:  
LUCIO PAULO DO AMARAL CRIVANO MACHADO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Andrea Espinola de Siqueira 
Estagiário(s):  
Leandro da Silva Araujo 
 
A tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano escolar, proporcionando aos 
docentes importantes ferramentas pedagógicas. A inserção das tecnologias de 
informação no ensino tende a aumentar a motivação do aluno, despertar interesse e 
curiosidade. Sendo assim, a utilização de tais tecnologias, como a Realidade 
Aumentada (RA), pode contribuir bastante para o processo de ensino-aprendizagem. 
A RA é uma tecnologia que permite a visualização de objetos virtuais no mundo real 
e em tempo real, percebidos através determinados dispositivos eletrônicos. Possui, 
assim, um grande potencial educativo, proporcionando aos alunos maior 
interatividade com o conteúdo e informações mais detalhadas sobre o assunto. A 
construção do conhecimento não se restringe apenas às salas de aula, sendo assim, 
a RA é uma ferramenta com grande potencial para ser aplicada, também, em espaços 
não formais de ensino, como museus, zoológicos, planetários e trilhas 
interpretativas. Sendo um dos principais espaços não formais de ensino do Rio de 
Janeiro, o Parque Nacional da Tijuca (PNT) possui um espaço pensado e adaptado 
para visitas escolares, chamado Trilha do Estudante. Esta trilha estende-se da 
entrada do Parque ao Centro de Visitantes e possui 13 placas interpretativas para 
auxiliar os professores e visitantes a abordar diversos temas pertinentes ao papel e 
importância do parque e do bioma Mata Atlântica. Desde 2014 o Departamento de 
Ensino de Ciências e Biologia (DECB) da UERJ desenvolve um projeto de guiamento 
de alunos e professores da Educação Básica na Trilha do Estudante. Tomando como 
base a experiência adquirida nos últimos anos, o presente trabalho teve como 
objetivo desenvolver um aplicativo de RA para tornar as visitas à Trilha do Estudante 
ainda mais atrativas e enriquecedoras, utilizando a Realidade Aumentada como uma 
ferramenta pedagógica. O conteúdo exibido na forma de RA consiste em sua maioria 
de vídeos e animações (Motion Graphics) que complementam as informações 
disponíveis em cada uma das placas existentes. Este conteúdo foi desenvolvido com 
o auxílio de programas, tais como, Animaker e Adobe After Effects. Para a elaboração 
do aplicativo de RA foram utilizados os programas Unity e EasyAr. O aplicativo foi 
desenvolvido para dispositivos eletrônicos (smartphone ou tablet) com sistema 
operacional Android e será disponibilizado gratuitamente para download. Ao abrir o 
aplicativo e apontar o dispositivo eletrônico para as placas, informações 
complementares são projetadas na tela do aparelho do visitante. O tema do material 
desenvolvido varia desde aspectos históricos, como o processo de ocupação e 
reflorestamento da floresta da Tijuca, a assuntos relacionados à dinâmica do bioma 
Mata Atlântica. Os resultados parciais deste estudo e uma versão preliminar do 
aplicativo foram apresentados durante o VI Encontro de Pesquisadores do Parque 
Nacional da Tijuca em dezembro de 2017 e despertaram grande interesse do público 
e da direção do PNT. 
 
E-mail: lupa@crivano.com 
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ESTUDO DA FLORA DA ILHA GRANDE A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DE 
MADEIRAS UTILIZADAS EM CONSTRUÇÕES: O CASO DA PONTE DA ANTIGA 
ESTRADA VILA DOIS RIOS - PRAIA DA PARNAIOCA 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CATIA HENRIQUES CALLADO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Kelly Cristina Moreira dos Santos 
Estagiário(s):  
Sabrina do Nascimento Silva 
 
A madeira, devido a suas propriedades estruturais e mecânicas, é uma das matérias-
primas de mais antiga e múltipla utilização pelo homem e um dos mais nobres 
materiais encontrados na cultura brasileira. O estudo anatômico de madeiras 
utilizadas no patrimônio cultural brasileiro vem fornecendo informações importantes 
sobre os hábitos, costumes e necessidades de gerações passadas, assim como, sobre 
a flora pretérita de uma determinada região e suas mudanças no decorrer do tempo. 
O objetivo deste trabalho foi identificar, por meio dos caracteres anatômicos, a 
espécie popularmente conhecida como mocitaíba/muçutaíba e cuja madeira foi 
empregada na construção da maior ponte da antiga estrada Vila Dois Rios - Praia da 
Parnaioca, Ilha Grande, Angra dos Reis/RJ. Da amostra obtida da ponte e das demais 
amostras obtidas, foram confeccionados corpos de prova orientados nos planos 
transversal e longitudinal (radial e tangencial) que foram submetidos a processos de 
amolecimento e seccionamento em micrótomo de deslize. As seções histológicas 
obtidas foram clarificadas e submetidas à dupla coloração por Azul de Astra e 
Safranina, desidratação e montagem em lâminas permanentes, utilizando resina 
sintética como meio de montagem. Valores dimensionais das fibras e o comprimento 
dos elementos de vaso foram aferidos em material dissociado e macerado por método 
de Franklin modificado. A descrição das madeiras seguiu a terminologia adotada pelo 
comitê da Associação Internacional de Anatomistas da Madeira. A identificação foi 
realizada pela comparação da estrutura anatômica da madeira da ponte com 
amostras de madeira de espécies popularmente conhecidas como mocitaíba ou 
muçutaíba, nome popular atribuído à madeira da ponte investigada, e de gêneros 
taxonomicamente próximos a essas espécies, cuja ocorrência natural é o estado do 
Rio de Janeiro. Os resultados evidenciaram que: (i) a madeira da ponte não pertence 
a espécies do gênero Swartzia; (ii) a madeira da ponte não é pertence a espécies 
Exostyles venusta, espécie de ocorrência na Ilha Grande sendo gênero de grande 
similaridade anatômica com o gênero Zollernia; (iii) a madeira da ponte é compatível 
com a de Zollernia ilicifolia, embora esta espécie não tenha sido registrada, até o 
momento, na lista de espécies da Ilha Grande; e (iv) a madeira da espécie Zollernia 
falcata, sinonimizada como Zollernia glabra, apresenta estrutura mais semelhante a 
de Zollernia ilicifolia. Estes resultados podem indicar uma possível extinção local da 
população de Zollernia ilicifolia, devido ao intenso uso de suas madeiras na Ilha 
Grande, sendo seu registro na ponte uma forma de identificar os componentes da 
flora pretérita local. 
 
E-mail: ccallado@uerj.br 
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EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA ANÁLISE DE DOCUMENTOS CURRICULARES E 
UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

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:  
NATHALIA RAMOS DE OLIVEIRA FALSIA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Rosane Moreira Silva de Meirelles 
Estagiário(s):  
Nathalia Ramos de Oliveira Falsia 
 
A sexualidade nasce com o indivíduo e é moldada ao longo da vida com fatores 
externos como a sociedade, história, política e cultura. Cada vez mais ela é 
estimulada pela mídia e isso afeta os adolescentes de modo que se torna de extrema 
relevância conversar sobre e orientá-los, sendo delegado esse papel às escolas e à 
família. Os primeiros registros da Educação Sexual são datados da década de 1920, 
no Brasil, mas foi a partir da década de 1960 com os movimentos de gays, lésbicas 
e feministas que começaram a surgir mais publicações sobre a temática. Já nos anos 
de 1980, com a explosão de casos da Aids, em concomitância com a gravidez na 
adolescência como um problema de saúde pública, que o assunto ganhou uma maior 
relevância, sendo previsto nos documentos curriculares nacionais. O objetivo desse 
trabalho é discutir a importância da Educação Sexual no ensino considerando os 
documentos curriculares e como produto dessa discussão, elaborar uma proposta 
pedagógica, visando o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Realizou-se uma 
análise documental nos currículos, em sequência uma busca por descritores 
pertinentes à temática e posteriormente foi exibido e discutido os trechos 
encontrados. Os documentos analisados foram: PCN, PCNEM, PCN+, Temas 
Transversais Saúde e Orientação Sexual, BNCC e Currículo Mínimo do Estado do Rio 
de Janeiro. Após, foi elaborada uma proposta pedagógica a partir de um 
levantamento bibliográfico via internet, contemplando a educação em espaços 
formais e não formais. Concluiu-se que a Educação Sexual apresenta-se mais 
relevante no Ensino Fundamental do que no Médio, segundo os PCN. Todos os 
volumes dos PCN apresentam uma preocupação com os autocuidados e autoestima 
dos estudantes, propondo que essa temática seja abordada de maneira transversal. 
O texto da BNCC mostra-se como um retrocesso, uma vez que não apresenta o termo 
orientação sexual, nem questões de gênero em seu texto, o que aparecia na versão 
anterior do documento (ainda em análise para implementação). O Currículo Mínimo 
do Estado do Rio de Janeiro não discute tais questões na temática social e 
transversalmente, delegando essa função ao professor de Ciências e Biologia. Como 
proposta pedagógica, sugeriu-se o uso de uma caixa fechada para o levantamento 
das dúvidas e encontros permanentes na escola, com educadores capacitados para 
discutir além do viés biológico, sociológico, psicológico, dentre outros. Pode-se 
concluir que há orientação para a temática e alguns documentos que respaldem a 
prática da Educação Sexual nas escolas, mas ainda há muito a se fazer, 
principalmente no que se refere à BNCC e ao Currículo Mínimo do Estado do Rio de 
Janeiro. Para além disso, também é necessária a implementação de aulas sobre a 
Orientação Sexual no currículo de licenciatura das universidades, oferecimento de 
formação continuada para os professores já atuantes e a maior integração entre 
responsáveis-escola-alunos. 
E-mail: nathaliafalsia@gmail.com 
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O EFEITO DO AMBIENTE URBANO NA ANATOMIA DO LENHO DE GUAREA 
GUIDONIA (L.) SLEUMER (MELIACEAE), UMA ESPÉCIE SEMPRE VERDE DA 
MATA ATLÂNTICA 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Morfologia Vegetal 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CATIA HENRIQUES CALLADO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Thaís Jorge de Vasconcellos 
Estagiário(s):  
Daiane Barbosa da Silva 
 
Os impactos ambientais em decorrência das atividades humanas têm modificado 
parâmetros climáticos nas últimas décadas. Dentre esses parâmetros estão: 
concentração de gases atmosféricos e aquecedores, regime de chuvas e 
características do solo. Neste contexto as espécies vegetais se desenvolvendo no 
ambiente urbano estão expostas a uma série de perturbações ambientais próprias 
deste local. Tais modificações interferem no desenvolvimento das árvores e está 
relacionada a uma série de mudanças estruturais no lenho de inúmeras espécies. O 
objetivo deste trabalho foi descrever e comparar a estrutura anatômica do lenho de 
Guarea guidonia (L.) Sleumer (Meliaceae), uma espécie sempre verde e nativa da 
Mata Atlântica crescendo em ambiente impactado pela poluição urbana e em 
ambiente florestal sob proteção ambiental, no estado do Rio de Janeiro. Amostras 
coletadas nos dois sítios foram processadas em laboratório segundo técnicas usuais 
de anatomia da madeira. A partir do material obtido foram confeccionadas lâminas 
histológicas que posteriormente foram analisadas em microscopia ótica e feitos testes 
estatísticos para comparação dos dados entre os sítios. Foram observadas diferenças 
significativas entre a anatomia do lenho das árvores se desenvolvendo nos diferentes 
ambientes, dentre as quais se destacam: maior frequência e menor diâmetro dos 
elementos de vaso, maior frequência de parênquima axial, maior comprimento e 
diâmetro dos raios e maior comprimento e diâmetro das fibras das árvores se 
desenvolvendo no ambiente urbano em comparação com os indivíduos do ambiente 
florestal. Os resultados evidenciaram que Guarea guidonia se desenvolvendo em 
ambiente urbano sofreu modificações anatômicas na madeira a fim de compensar o 
estresse, principalmente hídrico, da exposição às condições ambientais da cidade. As 
alterações nos raios encontradas como maior comprimento e diâmetro nas árvores 
se desenvolvendo no ambiente urbano foram associadas a situação de estresse, 
proporcionado pelas características descritas como prejudiciais às espécies arbóreas 
presentes nesse ambiente, como a presença de substâncias genotóxicas no solo e 
principalmente na atmosfera, que por sua vez, podem ser absorvidas pelos raios 
através do seu contato direto com as lenticelas. Tais resultados evidenciam a 
característica plástica da espécie e sua capacidade de se adaptar a diferentes 
condições ambientais, além de fornecer importantes informações acerca da resposta 
das árvores diante de um ambiente impactado, como é o caso do ambiente urbano. 
No qual os resultados encontrados podem ser utilizados em estudos de 
biomonitoramento (FAPERJ e CNPq). 
 
E-mail: ccallado@uerj.br 
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AS AVES ATRAVÉS DA JANELA 
Área temática: Ciências Biológicas / Zoologia / Comportamento Animal 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
RICARDO TADEU SANTORI 
Estagiário(s):  
Tatiane Rodrigues da Silva 
Voluntário(s):  
Alessandra da Costa Barcelos 
 
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 conservadas aumentam, pois aprendemos a 
admira-las e a valoriza-las reconhecendo seu papel no ambiente. 
 
E-mail: rsantori.uerj@gmail.com 
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ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO DE PEIXES DA BACIA DO RIO ALDEIA, SÃO 
GONÇALO, RJ - ASTYANAX HASTATUS 
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):  
Larissa Pisão de Melo 
Tayna Martins Murta 
Voluntário(s):  
Debora Reis Pereira 
Paulo Henrique Rodrigues Carvalho 
 
A primeira etapa deste projeto abordou a composição da ictiofauna do rio Aldeia, que 
corre pelos municípios de São Gonçalo e Itaboraí, no leste metropolitano do estado 
do Rio de Janeiro, região com ecossistemas muito degradados e biodiversidade pouco 
conhecida. Esta área é especialmente relevante por se tratar do último remanescente 
de água doce apenas parcialmente poluído de São Gonçalo, onde a quase totalidade 
dos riachos transformaram-se em valões. Agora é importante que, de posse de 
exemplares desta ictiofauna, possamos investigar o maior número possível de dados 
sobre a biologia dessas espécies nessa região. No período em que foram realizadas 
coletas, de 2007 a 2010, Astyanax hastatus foi a espécie dominante na área, 
ocorrendo em 42 % das amostras. Assim, agora buscamos conhecer como esta 
espécie se relaciona morfologicamente com o ambiente e com as condições 
ambientais, determinando períodos reprodutivos e sua dieta, determinando sua 
posição trófica nos períodos de seca e cheia. Portanto, nesta etapa do projeto temos 
o objetivo de analisar o hábito alimentar e o período reprodutivo de exemplares da 
espécie Astyanax hastatus coletados na bacia do Rio Aldeia, município de São 
Gonçalo, RJ; os alunos trabalham ativamente em todas as etapas de coleta de dados 
em laboratório. Para começar, os exemplares são etiquetados individualmente, 
pesados e são tomadas 8 medidas corporais externas. Em seguida os peixes são 
dissecados sob microscópio estereoscópico: são separados estômagos, intestinos e 
gônadas, identificados, pesados, medidos e armazenados. A análise gástrica é 
realizada inicialmente com a observação do grau de repleção (0 - vazio, 1 – até 25 
% cheio, 2 – até 50% cheio, 3 – acima de 75% muito cheio). O conteúdo é disposto 
em placa de vidro milimetrada, onde é examinado e identificado sob microscópio 
estereoscópico, utilizando instrumentos delicados, uma vez que o tamanho do 
material é diminuto e comumente encontra-se parcialmente digerido. O volume de 
cada item, classificado como autóctone e alóctone, é calculados individualmente e no 
total ingerido. Macroscopicamente foram determinados 4 estágios gonadais 
(imaturos, maduros, semidesovados e esgotados), que serão confirmados pela 
análise de cortes histológicos. Na última etapa, são realizados cálculos, tabelas e 
gráficos para permitir uma melhor visualização e compreensão dos resultados. Os 
218 indivíduos dissecados exibiram entre 18,1 e 55 mm de comprimento padrão, 
com 48 % dos estômagos completamente cheios e 30% com até 25% de volume. O 
quociente intestinal variou de 0,550 a 1,245 e o índice gonadossomático variou de 
1,183 a 7,27. Foram identificados 30 itens alimentares, sendo que os itens mais 
frequentes foram matéria orgânica (43,8%), Clorophyta (25,12%) e restos vegetais 
(18,25%), seguidos de artrópodos aquáticos (15,39%) e terrestres (7,8%). 
 
E-mail: rosanasl@yahoo.com.br 
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COLEÇÃO ZOOLÓGICA DIDÁTICA/CIENTÍFICA DA SAE (MNRJ) COMO 
INSTRUMENTO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Priscila Gonçalves Costa 
Renata dos Santos Gomes 
Estagiário(s):  
Lucas da Rocha Peixoto 
 
O Projeto Ilhas do Rio (PIR) patrocinado pela Petrobras e realizado pelo Instituto Mar 
Adentro no Monumento Natural das Ilhas Cagarras (MoNaCagarras), realiza pesquisa 
e divulgação científica sobre a primeira unidade de conservação marinha de proteção 
integral do Rio de Janeiro. Grande parte do material zoológico coletado para o 
levantamento biológico da área está depositado na coleção didática/científica da SAE 
(Seção de Assistência ao Ensino) do Museu Nacional (MN). Essa coleção de 
empréstimo atualmente conta com 1800 lotes de animais marinhos, terrestres e de 
água doce que representam os diferentes biomas brasileiros. O acervo é formado por 
19 grandes grupos zoológicos e os exemplares são tombados, informatizados e 
identificados com nome científico e popular, além de todas as informações de campo 
relevantes e registro fotográfico. A manutenção da coleção envolve a reposição 
periódica de conservante (álcool 70%), compra e adequação de frascos, otimização 
e organização de espaços de estocagem, confecção de etiquetas, limpeza dos vidros 
e conservação do acervo acessível (animais conservados secos ou taxidermizados). 
Todo material emprestado tem registro de saída através de guias confeccionadas 
pelos técnicos e estagiários da Seção de Assistência ao Ensino, com a listagem dos 
lotes selecionados por empréstimo através de seus números de registro (tombo) na 
coleção. A criação de catálogos on line disponíveis no blog da Seção de Assistência 
ao Ensino (https://saemuseunacional.wordpress.com/), e em breve na nova página 
do Projeto Ilhas do Rio pelo site (http://ilhasdorio.org.br/), bem como as divulgações 
recentes em mídias digitais como facebook e instagram, contribuem para o aumento 
do número de lotes emprestados anualmente pelo setor.Ao longo das duas primeiras 
fases do projeto foram depositados 271 lotes de animais coletados no Monumento 
Natural das Ilhas Cagarras. O empréstimo da coleção permite que essa seja um 
importante instrumento de divulgação das informações geradas pelo projeto, 
principalmente dentro das atividades de mobilização social, quando a coleção 
representa a biodiversidade da unidade de conservação e sensibiliza o público sobre 
a conservação dos ambientes marinhos e costeiros. O Projeto Ilhas do Rio promove 
atividades sobre divulgação científica e temática conservacionista em suas 
exposições temáticas, interativas e itinerantes, além de realizar cursos de 
qualificação, com formação de agentes multiplicadores e ações de educação 
ambiental. 
 
E-mail: douglasgeia@gmail.com 
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FITOSSOCIOLOGIA E FLORÍSTICA EM UM TRECHO DE FLORESTA 
OMBRÓFILA DENSA NO VALE DO RIO JACARÉ, NÚCLEO DARCY RIBEIRO, 
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):  
João Luiz de Lima Baeta Neves 
Thamyres Lima dos Santos 
Thayane Cavalheiro Soares 
Voluntário(s):  
Davi Nepomuceno da Silva Machado 
Joyce de Melo Silva 
Leticia Rocha Caires 
 
Apesar do histórico de ocupação humana que contribuiu para a redução florestal no 
Bioma Mata Atlântica, observa-se a ocorrência de inúmeras áreas em diferentes 
estágios de regeneração natural pós-perturbação antrópica. O objetivo desse 
trabalho foi analisar o estágio de sucessão de um trecho de Floresta Ombrófila Densa 
na bacia hidrográfica do Rio Jacaré, Núcleo Darcy Ribeiro do Parque Estadual da Serra 
da Tiririca (PESET) em Niterói, RJ. O estágio de sucessão da vegetação foi estimado 
por meio da análise da composição e estrutura florística. Foi adotada a metodologia 
amostragem 0,1 ha em 10 transectos de 2 x 50 m (100 m2 cada), totalizando 1000 
m2. Todos os indivíduos lenhosos com DAP > 2,5 cm foram marcados, medidos o 
diâmetro a 1,30 m do ponto de enraizamento, sendo a altura estimada com 
hipsômetro Haglöf, exceto para as trepadeiras. Plantas férteis e estéreis foram 
coletas para posterior identificação através de bibliografia especializada, 
comparações nos herbários fluminenses e consultas aos taxonomistas especialistas. 
Esse material foi herborizado e seco em estufa a 60ºC, sendo as amostras férteis 
incorporadas ao Herbário da Faculdade de Formação de Professores da UERJ (RFFP), 
com duplicatas enviadas ao Herbário do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro (RB). Os parâmetros fitossociológicos foram calculados pelo software 
FITOPAC 2.1. Foram amostrados 278 indivíduos, pertencentes a 81 espécies e 35 
famílias botânicas. O Índice de Shannon da área foi de 4,019. Os resultados destacam 
Leguminosae, Lauraceae, Myrtaceae e Moraceae como as famílias com maior VI e 
para as espécies, Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr., Guarea guidonia (L.) 
Sleumer, Myrcia splendens (Sw.) DC., Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. 
Sancho e Syzygium cumini (L.) Skeels. A densidade total estimada foi de 2780 
ind./ha e a área basal 46,97 m2/ha. Foi observado maior número de indivíduos na 
primeira classe de diâmetro (2,5-16,5 cm), com uma redução gradual nas classes 
superiores. Para altura observou-se um padrão semelhante, com maior 
representatividade de indivíduos entre 2-7 m, com o numero diminuindo 
progressivamente nas alturas maiores, mostrando que a distribuição dos valores das 
classes de diâmetro e altura está de acordo com outras florestas em regeneração na 
Mata Atlântica. Esses resultados indicam que o trecho de floresta da Serra Grande, 
localizada na vertente voltada para o Vale do Rio Jacaré, se encontra em estágio 
avançado de sucessão secundária, resultante da regeneração natural 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. 
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HERBÁRIO DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - UERJ 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCELO GUERRA SANTOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Angélica Monteiro de Barros 
Davi Nepomuceno da Silva Machado 
Leticia Rocha Caires 
Luiz José Soares Pinto 
Maria Cristina Ferreira dos Santos 
Estagiário(s):  
Daniel Luiz da Silva Dutra Junior 
Joao Luiz de Lima Baeta Neves 
 
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 servir como excelente material didático 
utilizado nas aulas de Botânica dos cursos de graduação e licenciatura. O Herbário 
da Faculdade de Formação de Professores da UERJ (RFFP) foi criado em 1997 e tem 
como objetivos: manter uma coleção de plantas vinculadas aos projetos de pesquisa 
do Departamento de Ciências, com enfoque na Mata Atlântica do estado do Rio de 
Janeiro; auxiliar o ensino e pesquisa nas áreas de Botânica, Ecologia, Zoologia e 
Geografia 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 a sigla RFFP 
(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/), é integrante da Rede Fluminense de 
Herbários (RFH) e da Rede Brasileira de Herbários (RBH). No ano de 2013 foi 
credenciado como instituição fiel depositária de amostras de componente do 
patrimônio genético pelo CGEN (Conselho de Gestão do Patrimônio Genético). A 
coleção científica conta com um acervo de 19.200 exsicatas, representadas por 
angiospermas, gimnospermas, pteridófitas, briófitas, fungos, líquens e algas. Os 
municípios do estado do Rio de Janeiro com maior representatividade no herbário 
são: Angra dos Reis, Engenheiro Paulo de Frontin, Maricá, Niterói, Nova Iguaçu, 
Santa Maria Madalena e São Gonçalo. O herbário também conta com o registro de 
novas ocorrências de plantas para o estado do Rio de Janeiro, espécies novas, raras 
e em 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 serve 
também, como uma importante ferramenta para a formação acadêmica dos alunos 
da FFP. (FAPERJ) 
E-mail: marceloguerrasantos@gmail.com 
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INVASÃO BIOLÓGICA NA MATA ATLÂNTICA EM TERRITÓRIO SAGRADO NA 
SERRA DA TIRIRICA, NITERÓI E MARICÁ, RJ 
Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANA ANGELICA MONTEIRO DE BARROS 
Estagiário(s):  
Luiz Paulo Martins de Moraes 
Sara Kahwage Sarmento 
Voluntário(s):  
Davi Nepomuceno da Silva Machado 
Joyce de Melo Silva 
João Luiz de Lima Baeta Neves 
Leticia Rocha Caires 
 
O conceito de território sagrado está relacionado aos locais onde elementos religiosos 
e entidades são cultuadas no ambiente através de rituais específicos. Dessa forma 
plantas ritualísticas introduzidas podem ocasionar invasão biológica, ou seja, a 
introdução de um organismo em um local que não é aquele de sua origem, podendo 
adaptar-se e expandir-se. O presente estudo tem como finalidade investigar se a 
introdução de plantas exóticas ritualísticas e/ou ornamentais no Vale do Córrego dos 
Colibris, Parque Estadual da Serra da Tiririca, está ocasionando invasão biológica. 
Essa área está localizada entre os municípios de Niterói e Maricá (RJ), inserida na 
Mata Atlântica com a presença da Floresta Ombrófila Densa Submontana e de Terras 
Baixas, além da vegetação de afloramento rochoso. A invasão biológica foi estimada 
através de interseção de linha. Foram amostradas um total de 15 linhas, cujo 
tamanho variou entre 50 e 200 metros. Essas foram esticadas em três pontos 
diferentes, sendo a primeira próxima ao Córrego dos Colibris, a segunda na 
adjacência da Escola Paulo Freire e a terceira perpendicularmente estendida à rua de 
acesso à área. Ao longo das linhas foram anotadas a presença e a área ocupada pelas 
espécies exóticas e nativas relacionadas aos cultos de matriz africana, bem como as 
ornamentais. Os parâmetros fitossociológicos foram calculados através do programa 
Excel 2010. Registrou-se 35 espécies, sendo 60% exóticas e 40% nativas, 
pertencentes a 21 famílias e 32 gêneros. O hábito mais representativo foi erva (17 
espécies), seguido de árvore (8), arbusto (6), hemiepífita (3) e trepadeira (1). A 
forma de utilização predominante é a ornamental (12 espécies), seguidas daquelas 
com uso ritualístico (6) e alimentício (4). Algumas espécies apresentaram mais de 
uma utilização, sendo usos ornamental/ritualístico (7 espécies), 
alimentício/ritualístico (4), usos alimentício/ornamental (1) e uma não apresenta 
utilização. Há uma predominância de espécies nativas (49%), seguidas daquelas 
provenientes das Américas (17%) Ásia (17%), África (14%), Oceania (3%). A área 
amostrada próximo ao córrego apresentou com maior índice de valor de importância 
Guarea guidonia (L.) Sleumer (carrapeta), Epipremnum pinnatum (L.) Engl. (jiboia), 
Artocarpus heterophyllus Lam. (jaqueira) e Tradescantia zebrina Bosse (zebrina). Na 
segunda área (Escola) foi Heliconia spathocircinata Aristeg. (helicônia), Gallesia 
integrifolia (Spreng.) Harms (pau-d’alho), G. guidonia e A. heterophyllus. A terceira 
(intermediária) foi G. guidonia, Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg 
(cabeludinha), Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. (orquídea-de-solo) e Petiveria 
alliacea L. (guiné-pipiu). Observa-se que algumas espécies estão em processo de 
invasão biológica como E. pinnatum, A. heterophyllus, T. zebrina e S. podophyllum, 
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devido ao seu caráter ornamental, pois propágulos dessas plantas foram descartados 
por moradores na área. As plantas ritualísticas não se mostraram invasoras. 
 
E-mail: angmb@uerj.br 
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INTERAÇÕES ENTRE PTERIDÓFITAS E INSETOS NA MATA ATLÂNTICA 
FLUMINENSE 
Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCELO GUERRA SANTOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Anderson dos Santos Portugal 
Isabella Rodrigues Lancellotti 
Estagiário(s):  
Fernanda Gomes Batista 
Voluntário(s):  
Gabriela Fraga Porto 
Mariana Fernandes da Rocha 
Rennan Leite Martins Coutinho 
 
Uma imagem típica das diversas interações ecológicas entre plantas e animais advém 
de agentes polinizadores e/ou dispersores de sementes. Raramente, se imagina 
interações entre animais e linhagens de plantas sem flores, frutos e sementes, como 
é o caso das pteridófitas (samambaias e licófitas), com dispersão via esporos. Essas 
interações, especialmente na região neotropical, são pobremente documentadas, e 
por isso, pouco conhecidas e até mesmo negligenciadas. Estima-se que ao menos 
1.500 a 3.500 interações entre samambaias, licófitas e insetos ainda não tenham 
sido documentadas no mundo. Elas podem ocorrer através da herbivoria, da 
existência de domácias, galhas e de nectários. O Brasil possui 1.355 espécies de 
samambaias e licófitas e existem poucos trabalhos enfocando essas interações. Deste 
modo, há um imenso potencial de estudo no conhecimento biológico desses 
organismos. O presente projeto tem como objetivo principal registrar e analisar as 
interações entre samambaias, licófitas e insetos ocorrentes na Mata Atlântica do 
estado do Rio de Janeiro. Tem como objetivos específicos: capacitar os alunos de 
Ciências Biológicas nas técnicas de captura, fixação e conservação de plantas e 
insetos; exercitar a visão ecológica dos alunos de Ciências Biológicas; estudar o tipo 
de interação existente entre os organismos; avaliar quantitativamente e 
qualitativamente a herbivoria; coletar material vegetal e/ou substâncias produzidas 
pelas plantas para realização de análises químicas (cianogênese e substâncias 
fenólicas); realizar atividades de divulgação científica relativas ao tema interações 
insetos-planta. As atividades desenvolvidas pelo aluno bolsista são a criação de um 
banco de dados; visitas piloto às áreas de trabalho; mapeamento das populações de 
estudo; observação e coleta de material biológico; análises químicas e avaliação das 
interações e participação de atividades de divulgação científica. Os principais 
resultados do projeto foram 1. Registro e identificação de insetos galhadores em 
samambaias, assim como, da fauna associada; 2. Avaliação da cianogênese em 
tecidos galhados e não galhados de samambaias; 3. Registro de samambaias 
mirmecófitas e a identificação das formigas associadas; 4. Comunidade de artrópodes 
associada a samambaias terrestres e aquáticas. O presente projeto, com a formação 
de recursos humanos, pretende consolidar essa linha de pesquisa praticamente 
inédita no Brasil, proporcionando maior conhecimento das interações insetos-
samambaias e licófitas. (FAPERJ, CNPq) 
 
E-mail: marceloguerrasantos@gmail.com 
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MATA ATLÂNTICA E PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS EM SÃO GONÇALO, RJ: 
MATERIAIS DIDÁTICOS E AÇÕES EDUCATIVAS 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Caio Roberto Siqueira Lamego 
Sarah Soares Brum Pina 
Estagiário(s):  
Daiza Prado Vasconcellos Souza 
 
A Mata Atlântica vem sofrendo grandes e constantes agressões causadas pela 
urbanização, desmatamentos ilegais, queimadas e outras ações antrópicas e a sua 
degradação é uma relevante questão ambiental. A crise ambiental é uma crise 
civilizatória, pois a degradação ambiental não ameaça somente a biodiversidade do 
planeta, mas também a vida humana. Para desenvolver a educação ambiental é 
importante conhecer as concepções de ambiente das pessoas, pois elas dependem 
da formação, das experiências e do lugar em que vivem. Na visão socioambiental 
compreende-se que a natureza e os humanos, bem como a sociedade e o ambiente, 
estabelecem uma relação de mútua interação. Os principais objetivos foram desse 
projeto: confeccionar materiais educativos sobre a mata atlântica e a diversidade 
biológica no Rio de Janeiro; realizar atividades em espaços educativos que 
abordassem a conservação da mata atlântica e problemas socioambientais, visando 
à sensibilização da população e proposição de ações que contribuam para a 
transformação da realidade socioambiental. A metodologia incluiu o estudo da flora 
e fauna local; o levantamento de questões socioambientais em São Gonçalo e entorno 
e de concepções de estudantes da educação básica sobre essa temática; e a produção 
de materiais didáticos sobre a biodiversidade na mata atlântica e questões 
socioambientais. Foi realizado o diagnóstico inicial dos principais problemas 
socioambientais no município de São Gonçalo e aponta-se que estão relacionados a 
enchentes, poluição dos rios, sonora e do ar; implantação do COMPERJ, falta de 
saneamento básico e degradação da mata atlântica. Nas respostas dos estudantes 
ao questionário, a maioria afirmou que os problemas mais significativos são: acúmulo 
de lixo nas ruas, poluição dos rios, desmatamento e falta de saneamento básico. Para 
a diminuição dos impactos ambientais a maioria dos alunos apontou ações individuais 
como: reaproveitar alimentos, diminuir o uso de automóveis, melhorar a coleta e 
reciclagem de resíduos sólidos, não fazer queimadas e não poluir os rios. Foram 
confeccionados materiais educativos visando à difusão de conhecimentos sobre a 
biodiversidade local e conservação ambiental para uso em escolas. Foram realizadas 
palestras e oficinas em escolas sobre o bioma mata atlântica, discussão sobre os 
impactos socioambientais no município e aplicação de um jogo didático sobre a Área 
de Proteção Ambiental do Engenho Pequeno. Também foram realizados atividades e 
eventos escolares sobre relações entre ambiente e saúde; poluição ambiental e 
doenças, visando contribuir para a sensibilização dos sujeitos em relação à 
importância da conservação da mata atlântica e da discussão de questões 
socioambientais locais e regionais. 
 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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MATERIAIS DIDÁTICOS E METODOLOGIAS NA EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 
NATURAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO INSTITUTO DE APLICAÇÃO 
DA UERJ 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Botânica Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Cristina Maria Rocha Clemente 
Marliza Bodê de Moraes 
Estagiário(s):  
Luma Cruz Teixeira de Moraes 
 
Na escola as Ciências da Natureza muitas vezes distanciam-se do cotidiano dos 
alunos, resultando em pouco interesse e afastamento do mundo natural. O enfoque 
tradicional com que frequentemente a Biologia é ensinada, com a predominância de 
aulas expositivas que demandam grande capacidade de abstração dos alunos com 
conceitos, teorias, princípios e formulação de hipóteses, afasta-se da proposta de 
integração do ensino de conhecimentos biológicos com outras dimensões para o 
cidadão do século XXI . O ensino destes conhecimentos muitas vezes restringe-se à 
memorização de termos científicos e procedimentos com os quais os próprios 
professores não estão familiarizados nas práticas escolares. A criação de propostas 
que integrem estes saberes com atividades como práticas de laboratório, coleções 
de seres vivos, maquetes, jogos e dramatizações, proporciona uma nova perspectiva 
para o ensino de Ciências e Biologia. Este projeto visa à proposta de metodologias 
alternativas de ensino e a confecção de materiais didáticos em Ciências e Biologia 
para estimular o interesse pelo estudo dessas áreas e auxiliar professores e 
licenciandos no desenvolvimento de atividades em espaços educativos, de forma a 
estimular o estudo das Ciências da Natureza. Os objetivos são: desenvolver 
metodologias alternativas na educação em ciências; elaborar materiais didáticos para 
a educação em ciências; auxiliar professores e licenciandos no planejamento e 
desenvolvimento de metodologias alternativas, aulas experimentais e confecção de 
materiais didáticos. Desta forma busca-se estreitar as relações entre professores, 
licenciandos e alunos, por meio da utilização de recursos didáticos de baixo custo 
econômico, na (re)construção dos saberes escolares e formação de professores. 
Foram desenvolvidas atividades de leitura e discussão de textos em livros e 
periódicos, manutenção de coleções botânicas, elaboração de roteiros para atividades 
práticas, elaboração e uso de textos de apoio e confecção de outros materiais 
didáticos para o ensino fundamental e médio. As coleções botânicas compreendem o 
Herbário Didático, a carpoteca, álbuns e outros materiais. Em parceria com 
professoras do 4o ano do ensino fundamental do CAp/UERJ, em 2017 e 2018 foram 
planejados e desenvolvidos materiais didáticos como vídeos e roteiros de aulas 
práticas com experimentação didática sobre a montagem de terrários, o transporte 
da água nas plantas, o crescimento de fungos em alimentos e a reprodução vegetal. 
A montagem e uso de coleções e outros materiais didáticos estimulou a ampliação 
dos conhecimentos dos alunos. O emprego de material de fácil acesso e baixo custo 
para a confecção de materiais didáticos é importante para viabilizar a sua organização 
e manutenção e estimula o interesse pela pesquisa e utilização de recursos 
alternativos no ensino de Ciências. 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS NO 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:  
MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Marcelo Guerra Santos 
Estagiário(s):  
Rodrigo Araujo Cocelo Dias 
Voluntário(s):  
Hugo Silva de Oliveira 
 
A identificação de espécies tóxicas e de uso restrito é importante na orientação e 
prevenção de intoxicações por plantas, assim como a divulgação da forma adequada 
de emprego das mesmas. No entanto, a margem de certeza sobre a toxicidade de 
uma planta é limitada por uma série de fatores, tais como parte da planta ingerida, 
condições ambientais, certas variedades ou cultivares, entre outros. No ambiente 
encontram-se muitas plantas potencialmente tóxicas e que frequentemente não são 
reconhecidas como tal, podendo causar problemas por ingestão ou até simples 
contato. A identificação de espécies tóxicas e de uso restrito é importante na 
orientação sobre o uso das plantas pela população e na prevenção de intoxicações 
por plantas, assim como a divulgação da forma adequada de emprego das mesmas. 
O projeto pretende contribuir para a interlocução de saberes em estudos 
etnobotânicos e relacionados ao ensino de ciências e biologia. 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. O levantamento incluiu a coleta de material botânico para posterior 
identificação e foi realizada a seleção das espécies para cultivo e preparado o material 
informativo para a divulgação dos usos das plantas. A produção de mudas de plantas 
medicinais foi realizada a partir de matrizes aclimatadas na estufa e áreas adjacentes 
no Campus da FFP, por meio de sementes, estaquia de galho, estaquia de rizoma, 
rebentos ou mudas e divisão de touceiras. Foi realizado o cultivo e manejo de 
espécies de plantas medicinais na estufa: erva-cidreira, poejo, arruda, babosa, capim 
citronela, menta, manjericão, cavalinha, alecrim e alevante; combate ao crescimento 
de espécies de plantas invasoras que competem diretamente com as plantas 
medicinais por recursos; controle do sistema hídrico da estufa, para garantir as 
plantas um ambiente para o crescimento das espécies; realização de visitas guiadas 
à estufa de plantas medicinais com estudantes da educação básica e do ensino 
superior; palestras e oficinas sobre cultivo e propriedades das plantas medicinais no 
Instituto de Educação Clélia Nanci; distribuição de mudas de plantas medicinais à 
comunidade com material educativo. 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. 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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RIQUEZA DE ESPÉCIES EM MATAS SECUNDÁRIAS USANDO O MÉTODO 
RAPELD NA ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RJ, BRASIL 

Área temática: Ciências Biológicas / Botânica / Taxonomia Vegetal 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANA ANGELICA MONTEIRO DE BARROS 
Estagiário(s):  
Ana Carolina Ferreira Vieira Silva 
Voluntário(s):  
Davi Nepomuceno da Silva Machado 
Joyce de Melo Silva 
João Luiz de Lima Baeta Neves 
Leticia Rocha Caires 
Thayane Cavalheiro Soares 
 
A análise dos fatores que estruturam e sustentam a biodiversidade e os processos 
ecológicos e históricos são fundamentais para a conservação e manejo dos recursos 
naturais. A Ilha Grande, no litoral Sul do Rio de Janeiro, fornece uma excelente 
oportunidade para estudar a biodiversidade, sendo que as informações obtidas 
contribuem para a gestão local e a conservação geral da Mata Atlântica. Este trabalho 
foi realizado em parcelas permanentes na Ilha Grande, com o intuito de permitir o 
desenvolvimento de estudos integrados e fornecer informações sobre o adequado 
uso e manejo do território. A utilização de parcelas RAPELD permite amostrar as 
comunidades biológicas em grandes áreas e ao mesmo tempo minimizar a variação 
nos fatores abióticos que afetam tais comunidades. O objetivo foi avaliar as 
transformações causadas na composição florística e estrutural da floresta, face à ação 
antrópica, em parcelas permanentes no módulo Leste do RAPELD – Ilha Grande, na 
vertente influenciada pelas atividades do antigo presídio que existiu na localidade 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 na Floresta Ombrófila Densa Submontana e 
Montana, sendo composto por duas trilhas de 5 km e distantes 1 km entre si, com 
parcelas instaladas a cada 1 km ao longo das trilhas. Nesta fase foram amostradas 
quatro parcelas voltadas para área de influência das atividades carcerárias pretéritas 
em Vila Dois Rios, totalizando 1.443 indivíduos marcados, correspondendo a 46 
famílias, 96 gêneros e 135 espécies arbóreas. As famílias com maior riqueza de 
espécies são: Myrtaceae (21 cada); Rubiaceae (11); Leguminosae (10); Annonaceae, 
Euphorbiaceae, Lauraceae e Melastomataceae (6 cada); e Sapotaceae (5) A floresta 
foi intensamente modificada para atender à demanda de subsistência do presídio. 
Além da retirada da mata propriamente para diversas ocupações, houve utilização 
de madeiras para lenha e diversas construções e nas áreas mais próximas às 
edificações, foram feitas roças para plantio de espécies alimentícias e forrageiras. 
Estas áreas atualmente apresentam diferentes estágios regeneração, sendo as mais 
recentes e/ou de ocupação mais intensiva caracterizadas pela maior ocorrência de 
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin (jacatirão) e Miconia prasina (Sw.) DC. Estas 
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 essa influência foi menos intensa são encontrados estágios 
sucessionais com vegetação mais densa, com árvores com maior diâmetro. 
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E-mail: angmb@uerj.br 
 
VAMOS ESTUDAR 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 
Voluntário(s):  
Karoline Abichacra Gonçalves 
 
Os paradigmas científicos são sempre revistos e discutidos sob a óptica de processos 
culturais mais amplos, e 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 seu papel na qualidade de vida 
sofreu muitas mudanças em seu tratamento ao longo do tempo. Em vista da sua 
missão de preparar professores para atuação na sociedade, a FFP possui um rico 
acervo didático. No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas destaca-se o acervo 
da coleção zoológica, composto de espécimes fixados, taxidermizados, esqueletos, 
carapaças, modelos e replicas, além de jogos didáticos que observam a temática 
zoológica, principalmente dos vertebrados. 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 de Formação de Professores 
da UERJ de São Gonçalo. 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, principalmente quando não contam com carga horária para preparação de 
aulas. 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 
divulgação dos resultados obtidos em nossas atividades de pesquisa científica e na 
dinamização das aulas em espaços formais. 
 
E-mail: rosanasl@yahoo.com.br 
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MONITORIA NO ENSINO DE ZOOLOGIA 
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: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROSANA SOUZA LIMA 
Estagiário(s):  
Karoline Abichacra Gonçalves 
 
Zoologia de Deuterostomados I é uma disciplina obrigatória da graduação da 
Licenciatura em Ciências Biológicas pela Faculdade de Formação de Professores – 
UERJ. Nessa disciplina são abordados aspectos da anatomia e fisiologia de diversos 
filos animais deuterostomados, desde seres invertebrados (equinodermatas, 
hemicordados e alguns cordados) à macro-vertebrados (“peixes” e anfíbios). Por ter 
uma programação extensa, o trabalho do monitor é muito importante, tendo como 
objetivo principal facilitar e maximizar a compreensão e o aprendizado do conteúdo 
pelos alunos da graduação. Outro objetivo igualmente importante é desenvolver no 
aluno monitor habilidades relacionadas à docência, levando-o a aprofundar 
conhecimentos na área onde atua e participar de forma ativa no processo de ensino 
– aprendizagem, iniciando assim os primeiros contatos com a prática à docência. 
Para desempenhar suas funções o monitor necessita observar a turma durante as 
aulas teóricas e teórico-práticas, apreendendo suas dificuldades e auxiliando-os com 
as melhores fontes de aprendizado. Ainda, relembra conteúdos estudados 
anteriormente em outras disciplinas e que podem auxiliar na aprendizagem da atual 
disciplina; auxilia os alunos na realização de apresentações áudio visuais; utiliza 
recursos pedagógicos facilitadores da aprendizagem, como jogos e modelos 
didáticos; elabora e aplica exercícios que facilitem a aprendizagem dos conteúdos, 
complementando os conhecimentos teóricos desenvolvidos pelo professor da 
disciplina; ministra explicações, acompanha atividades práticas e de campo e realiza 
plantões de esclarecimento de dúvidas referentes aos conteúdos aprendidos, onde 
há ampla participação dos discentes. A atuação do monitor favorece o crescimento 
dos alunos, gerando uma melhor participação destes nas aulas e atividades 
propostas; favorece uma maior exposição de suas dificuldades frente aos conteúdos 
apresentados; permite maior observação das regras de conduta e atuação frente a 
peças anatômicas; por fim, promove melhor atuação em equipe durante atividades 
em grupo. Em disciplinas que apresentam aulas práticas, trabalhos de campo e 
ementa extensa como essa zoologia, o monitor tem sido um auxílio primordial ao 
professor que a ministra, pois seu apoio tem permitido a criação e elaboração de 
formas de abordagem mais dinâmicas e estimulantes, facilitando a compreensão dos 
alunos e possibilitando melhor aprendizagem dos conteúdos propostos, reduzindo 
assim o índice de reprovação, além de ser uma ponte eficiente entre professor – 
aluno tornando mais rápido o diálogo entre os mesmos. 
 
E-mail: rosanasl@yahoo.com.br 
  



 

077 
 

 
MONITORAMENTO DAS POPULAÇÕES DE CHTHAMALUS BISINUATUS E 
TETRACLITA STALACTIFERA (CIRRIPEDIA: THORACICA) E ANÁLISES DAS 
INFLUÊNCIAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS NO COSTÃO 
ROCHOSO DE DOIS RIOS, ILHA GRANDE/RJ 
Área temática: Ciências Biológicas / Ecologia / Ecologia de Ecossistemas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
VICTOR ROCHA CORREA 
Estagiário(s):  
Victor Rocha Corrêa 
 
Monitoramento das populações de Chthamalus bisinuatus e Tetraclita stalactifera 
(Cirripedia: Thoracica) e análises das influências das mudanças climáticas globais no 
costão rochoso de Dois Rios, Ilha Grande/RJ. Autor: Victor Rocha Corrêa Orientador: 
Luís Felipe Skinner O projeto ReBentos constitui-se em uma rede de pesquisa 
estabelecida por todo território nacional concebida no intuito de acompanhar as 
alterações provocadas por interferências ambientais regionais e globais, em 
comunidades bentônicas ao longo da costa brasileira. O ponto de estudo escolhido 
para realizar este monitoramento foi o costão rochoso da Enseada de Dois Rios, 
localizada na face oceânica da Ilha Grande/RJ. Este trabalho tem como objetivo 
observar a dinâmica e o funcionamento desse ecossistema com ênfase nas 
comunidades de cracas Chthamalus bisinuatus e Tetraclita stalactifera (Cirripedia: 
Thoracica), espécies características da zona superior do médiolitoral. As amostragens 
foram feitas seguindo o padrão de períodos anuais, realizando analises no verão e no 
inverno, desde fevereiro 2014 até o momento, levando em consideração fatores 
como temperatura, níveis da maré e hidrodinamismo, que influenciam os grupos de 
maneiras diferentes mostrando, ao longo do tempo, adaptações específicas para 
habitação nessas zonas. A metodologia usada neste trabalho, seguindo o protocolo 
de monitoramento de costões rochosos ReBentos, divide o costão em 5 transectes 
cada um com 4 quadrates, sendo esses fixos, acompanhando as faixas das 
populações bentônicas tendo como ênfase os 2 quadrates referentes as faixas das 
populações de Chthamalus bisinuatus e Tetraclita stalactifera, utilizando quadrates 
de 10x10cm para a primeira espécie e de 20x20cm para a segunda. Foram obtidos 
dados de temperatura do costão por meio dos sensores “ibuttons” nos anos 
2014/2015 que mostraram no verão temperaturas de 44ºC e 63ºC, respectivamente 
e no inverno de 48ºC e 54ºC conforme o corte de verbas não foi possível seguir com 
as medições nos anos seguintes. Ao final do segundo semestre de 2018 novas 
analises vão ser realizadas em relação ao tamanho das faixas de Chthamalus 
bisinuatus e Tetraclita stalactifera. As fotos tiradas dos quadrates estão sob análises 
e contagem pelo programa CPCe, para que seja possível realizar e concluir a análise 
de variação populacional levando em consideração a zonação das espécies 
estudadas, relacionando esses resultados com os fatores abióticos e bióticos que 
interferem na ecologia e distribuição destes no ecossistema. palavras-chaves: costão 
rochoso; cirripedia; mudanças climáticas; CPCe 
 
E-mail: victorrcorreaa@gmail.com 
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O CANTO DA ILHA - INFORMATIVO DIGITAL DO 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):  
Lucas Alves Lira 
 
O informativo eletrônico “O Canto da Ilha” tem como objetivo principal a divulgação 
da pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento 
Sustentável (CEADS) – UERJ, tanto no Campus Maracanã como na Ilha Grande, 
através da publicação de artigos, cartas de alunos, informes sobre cursos futuros e 
realizados, seminários e da valorização histórica e cultural dos Campus. Contatamos 
diretores, técnicos e alunos e os convidamos a colaborarem com relatos sobre as 
suas perspectivas e suas ações durante o período no qual estiveram à frente do 
CEADS. Um corpo editorial foi reunido tendo Lena Geise (Depto Zoologia, IBRAG) 
como Editora, Sonia B. dos Santos (Diretora Científica, CEADS) como Editora 
Adjunta, Marcos Bastos (Faculdade de Oceanografia) como Editor Associado e o 
bolsista Lucas Alves Lira como Diagramador e responsável por registrar através de 
fotos e vídeos. A criação do primeiro número desejava ressaltar a importância da 
divulgação da ciência e integrar o conhecimento ao cotidiano das pessoas de maneira 
prática e que se encaixe aos novos métodos de abrangência digital. Essa parte tem 
como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento cientifico, colaborar com a 
inclusão de cidadãos em processos de ensino, fortalecer as relações entre a 
universidade e a comunidade local e promover atividades. São desenvolvidos no 
CEADS projetos em várias áreas: Antropologia, Botânica, Ecologia, Educação 
Ambiental, Educação em Saúde, Engenharia de Pesca, Geociências, História, 
Nutrição, Oceanografia, Sociologia e Zoologia. Desde sua implantação, o número de 
projetos de pes¬quisa no CEADS tem crescido na proporção de 10 a 12% ao ano, 
resultando no aumento da quantidade e qualidade da produção científica da 
Universidade e no aprofundamento do conhecimento dos ecossistemas da Ilha 
Grande (IG). A partir da estrutura construída na IG, a UERJ vem contribuindo para o 
desenvolvimento da pesquisa, além de atuar junto à comunidade da ilha e do entorno 
da Baía da IG através de atividades de extensão voltadas para a popularização da 
Ciência, a divulgação científica, resgate da cultura e memória locais e a diminuição 
das assimetrias sociais, onde pretende-se ter este informativo como forma de 
registro disponível e acessível. Portanto, mantemos atualizada a sessão de cursos 
com os cursos oferecidos a fim de viabilizar um meio de divulgação que auxilie no 
processo de ensino-aprendizagem e conte com feedbacks, mídias, relatos e 
orientações. No primeiro número, já publicado, temos Introdução – Apresentando “O 
Canto da Ilha”, A Missão Institucional do CEADS e A UERJ e a IG: Conhecimento 
Cientifico e Comunidade; Relatos – Mensagem do Diretor, Um Conto do Canto; 
Atualidades – Semana Nacional da Ciência e Tecnologia 2017 e Semana do Meio 
Ambiente na Ilha Grande. No segundo número, em produção, temos Artigos – A UERJ 
na IG, Baía da IG e A Bela e Ainda Desconhecida Biodiversidade Marinha da Baía da 
IG; Atualidades – Experimente Juntar Crianças e Carrapatos na IG. 
 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Yollanda Carolina da Silva Ferreira Vançato 
Estagiário(s):  
Izabelle Christine Blanc 
Voluntário(s):  
Igor Valério Fontes dos Santos 
 
A degradação do ambiente marinho, devido à bioinvasão dos corais exóticos 
Tubastraea coccinea e T. tagusensis (corais-sol), têm trazido consequências 
irreparáveis para as comunidades de vários locais da zona costeira brasileira. Nas 
últimas décadas, vários estudos têm sido realizados com a finalidade de compreender 
alguns fatores naturais e/ou antrópicos, como a bioinvasão de organismos marinhos, 
podem alterar ou manter as interações e a estrutura das comunidades bióticas nos 
sistemas aquáticos. Entretanto, a importância relativa da entrada dos organismos 
exóticos nos ambientes marinhos continua pouco compreendida, e variam entre os 
sistemas costeiros. 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. Cinco colônias de cada espécie desses corais foram coletadas em 
seis locais distintos na costa do estado do Rio de Janeiro, principalmente na Baía de 
Ilha Grande, RJ. Esses corais foram extraídos com solvente orgânico metanol, que 
forneceram diferentes extratos metanólicos, os quais foram cromatografados através 
da técnica CG/EM. A porcentagem de área de cada pico foi obtida e comparada com 
os dados da biblioteca de massas Willey 275. Pequenas quantidades de substâncias 
foram identificadas nessas amostras: a maioria é da classe de esteróis. O colesterol 
((3β)-cholest-5-en-3-ol) contribuiu com 62% da área, (3β,22E)-cholesta-5,22-dien-
3-ol (9%), (3β)-Pregna-5,16-dien-20-ona-3-ol (3%), (3β)-ergosta-5,24(28)-dien-3-
ol (4,6%), e o ácido octadec-9Z-enóico (10%). As amostras foram também 
analisadas pela técnica de espectroscopia RAMAN, em colaboração com a Dra. Lenize 
Maia e Dr. Luís Fernando de Oliveira (UFJF). 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 carotenóides. As análises 
indicaram diferenças na distribuição destes metabólitos entre os locais de ocorrência, 
entre a natureza da amostra (natural e extrato bruto) e entre as espécies. A maioria 
dos espectros obtidos com as amostras in situ, independentemente da espécie, 
mostrou a predominância de bandas atribuídas aos carotenoides. Já os extratos 
brutos apresentaram variações na composição química entre as estações de coleta e 
entre as espécies. Apesar dessas variações, não foi observado diferença significativa 
entre as populações (ANOVA, Statistica). Vale lembrar que a classe de alcalóides 
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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AVALIAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE MASSA NO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO - RJ 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUIZ CARLOS BERTOLINO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Valéria Freire Allemão Bertolino 
Estagiário(s):  
Victor Marques Pacifico da Silva 
 
Nas últimas décadas, os processos de urbanização vêm se dando de forma muito 
rápida, o que leva a população a ocupar áreas cada vez mais íngremes, a exemplo, 
as encostas, que ao longo do tempo passam a sofrer cada vez mais com os 
movimentos de massa. Estes movimentos são fenômenos naturais, mas que podem 
ser acelerados pela ação humana. E ao ocorrerem em áreas urbanizadas, podem 
tornar-se um problema, causando mortes e enormes prejuízos materiais. De acordo 
com a Organização das Nações Unidas - ONU (l993), tais fenômenos são uns dos que 
mais causam prejuízos e mortes. Na tentativa de resolver ou ao menos minimizar 
tais problemas, tem sido desenvolvido estudos de suscetibilidade a movimentos de 
massa em áreas urbanas com o objetivo de delimitar áreas com maior probabilidade 
dessas ocorrências. O objetivo geral desse trabalho é a partir de registros da Defesa 
Civil do Município de São Gonçalo elaborar um inventário dos movimentos de massa, 
a fim de analisar e compreender melhor a ocorrência desses fenômenos em escala 
espacial e temporal. Foram identificadas as áreas com histórico de deslizamento nos 
últimos anos, no município através da consolidação de informações coletadas em 
Boletins de Ocorrência da D.C.l, permitindo o entendimento da distribuição espacial 
e temporal dos processos. Os dados sobre os movimentos de massa entre o período 
de 1995 a 2005 foram obtidos pelo Laboratório de Geociências, por intermédio dos 
Boletins de Ocorrência da Defesa Civil de São Gonçalo. Entre o período de 2006 a 
2016, os dados foram obtidos a partir de trabalhos de campo e levantamento na 
imprensa. Todos os movimentos de massa que ocorreram no período de 1995 a 2016 
foram georreferenciados utilizando o Sistema de Posicionamento Global (GPS) e 
buscando-se espacializar as ocorrências. A partir do mapeamento e 
georreferenciamento dos movimentos de massa que ocorreram no período de 1995 
e 2016, foi constatada a ocorrência de 474 eventos, os quais foram classificados em: 
Deslizamento de encosta (342) e Deslizamento de blocos (132). Em relação aos 
materiais mobilizados, constatou-se que grande parte dos deslizamentos de encosta 
estão relacionados a solos residuais e em menor proporção a depósitos de 
tálus/colúvio. Constatou-se que existe uma grande concentração de ocorrências em 
área urbana, em área de gramínea e floresta, principalmente nas áreas mais elevadas 
ao sul do município que por vezes também são áreas ocupadas por construções civis. 
O município de São Gonçalo possui um expressivo número de ocorrências de 
movimentos de massa. Entre 1995 a 2010 houve uma média de 46 movimentos de 
massa/ano. A distribuição anual desses eventos demonstra que o ano de 2003 
apresentou-se como um ano com grande ocorrência de deslizamentos, totalizando 
em 2003 (210). Em relação aos tipos de movimentos de massa, constatou-se o 
predomínio dos deslizamentos de encosta (72,1%), seguido pelos deslizamentos de 
bloco (27,9%). 
 
E-mail: lcbertolino@uol.com.br 
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DINÂMICA E O EFEITO DAS ONDAS DE TEMPESTADE NAS PRAIAS DA 
BORDA LESTE DA BAÍA DE GUANABARA, EM NITERÓI (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 
Voluntário(s):  
Jessyca dos Santos Araujo 
Letícia Fernandes Silva Alves 
 
Este estudo objetivou avançar com os conhecimentos sobre a dinâmica e os efeitos 
das ondas de tempestade nas praias da borda leste da Baía de Guanabara (Niterói-
RJ). Em um ambiente abrigado, com ondas de baixa energia e de micromaré, o perfil 
das praias reflete a energia das ressacas e a localização das praias em relação à 
entrada dessas ondas na Baía de Guanabara. Entre 2016 e 2018 foram adquiridos 39 
perfis topográficos de praia. Os dados de topografia foram processados no software 
Grapher, que permite a caracterização da morfologia da praia e o acompanhamento 
das mudanças a partir da sobreposição dos perfis. As praias de Boa Viagem e Flechas, 
com largura média de 15 e 20 m até a linha d’água, respectivamente, exibem um 
perfil em rampa com 16-17° de inclinação. Apesar do histórico de problemas e por 
se localizarem em áreas mais expostas às ondas de tempestades que entram na Baía 
de Guanabara, essas praias exibem variações moderadas na morfologia e na largura. 
Ondas de maior energia associadas às ressacas têm causado a erosão da falésia à 
retaguarda da praia de Boa Viagem, colocando em risco o calçadão e a avenida, o 
que também tem sido verificado na praia das Flechas. Essa praia, tal como a de Boa 
Viagem, encontra-se descaracterizada por obras e construções dentro dos limites da 
faixa de areia, além de estar degradada e com grande acúmulo de lixo sobre a faixa 
de areia e água. A praia de Icaraí é a mais dinâmica entre todas as praias abrigadas 
de Niterói, devido a sua localização de frente para a entrada da Baía de Guanabara. 
Essa praia apresenta perfis morfológicos distintos ao longo do arco praial, com a 
largura variando entre 60 e 91 metros; bermas são comumente formadas, assim 
como cúspides de praia e escarpas; a declividade da frente de praia varia bastante 
(entre 11-25°) ao longo das estações em resposta as mudanças nas condições de 
mar. A praia de São Francisco apresentou uma largura máxima de 62 metros; apesar 
de ser uma praia de baixa dinâmica, as ondas podem eventualmente formar bermas, 
escarpas e cúspides de praia, bem como, perfis de inverno e verão distintos, com 
cerca de 10-15° de inclinação. A largura da praia de Charitas variou entre 34 e 37 
m; com um perfil em rampa, com baixa declividade para o mar (11-14°), essa praia 
pode exibir variações sazonais discretas. Em dias de vento forte, as areias podem 
avançar sobre o calçadão; porém, as poucas dunas existentes nesta praia estão 
bastante modificadas pela atividade humana. As praias de Adão e Eva, na entrada 
da baía, são mais estáveis por estarem abrigadas entre costões; apresentam perfis 
com largura média entre 50 e 47 m, respectivamente, e uma morfologia em rampa 
com declividade de 9-11°. 
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FÁCIES SEDIMENTARES ATUAIS EM AMBIENTE LAGUNAR: MARICÁ, RIO DE 
JANEIRO 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANDRE LUIZ CARVALHO DA SILVA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Carolina Pereira Silvestre 
Estagiário(s):  
Lucas Ferreira Corrêa 
 
A Lagoa de Maricá integra a planície costeira do município de Maricá, estado do Rio 
de Janeiro, formada por dois sistemas barreira-laguna. A geologia e a evolução desta 
laguna são pouco conhecidas, sendo assim, este trabalho objetiva caracterizar a 
sedimentação atual e a partir disso definir as principais fácies sedimentares presentes 
neste ambiente. Uma fácies sedimentar é um corpo ou pacote sedimentar com um 
conjunto de características específicas que o distinguem de outras fácies 
sedimentares. Esse conceito é aplicado após a descrição, identificação e elucidação 
das relações estratigráficas existentes em um determinado depósito. Para tal, foram 
coletadas 72 amostras de sedimentos das margens (manualmente) e fundo lagunar 
(com amostrador do tipo Van Veen). Diversas análises foram realizadas, tais como: 
granulometria, morfoscopia (arredondamento e brilho), composição e teor de matéria 
orgânica dos sedimentos. Com base nesses dados foram identificadas 4 fácies 
lagunares no fundo atual da Lagoa de Maricá, são elas: (1) areia subarredondada; 
(2) areia angular, (3) areia siltosa e (4) silte arenoso. A fácies de areia 
subarredondada caracterizaram áreas marginais voltadas para o oceano, que 
receberam sedimento mais maturo vindos das barreiras em momentos de maior 
energia. A fácies de areia angular apontaram áreas mais próximas ao continente, 
pois os sedimentos mais imaturos estão mais próximos de sua área fonte e devem 
ter sido trazidos pela descarga fluvial que se concentra nessas margens. A fácies 
areia siltosa apresenta características um pouco diferentes entre o trecho da Lagoa 
de Maricá voltado para o continente e para o oceano, mas de modo geral, a 
associação entre areia e lama aponta para as áreas de transição entre as fácies 
arenosas das margens e as de silte arenoso do fundo lagunar e sugerem uma 
hidrodinâmica relativamente mais expressiva do que no fundo. A fácie silte arenoso 
foi a mais fina encontrada nesta laguna e representa os locais e momentos de menor 
hidrodinâmica. Sendo assim, as principais fontes de sedimentos para a Lagoa de 
Maricá são as barreiras que fornecem sedimentos arenosos, que se depositaram em 
áreas de maior hidrodinâmica; e o Rio Mumbuca e os pequenos córregos que trazem 
uma granulometria variada, mas principalmente, com sedimentos lamosos 
depositados em áreas mais calmas e profundas. A sedimentação da Lagoa de Maricá 
sofre influência direta do regime de ventos, que durante as tempestades podem 
transportar sedimentos das barreiras para a laguna e gerar ondas que podem 
ultrapassar 1 m de altura, responsáveis por remobilizar os sedimentos das margens 
e do fundo. A interação entre ventos, ondas, e a descarga fluvial representa hoje os 
principais processos atuantes na dinâmica sedimentar deste ambiente. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS NO RIO ALCÂNTARA: SUBSÍDIOS AO 
ENTENDIMENTO DAS ENCHENTES EM ÁREAS URBANIZADAS 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
OTAVIO MIGUEZ DA ROCHA LEAO 
Estagiário(s):  
Izabelly Nascimento dos Santos 
 
As enchentes em áreas urbanizadas vem ocorrendo com frequência cada vez maior 
no Brasil e no Mundo. A drenagem de áreas urbanas se apresenta como um desafio 
para a ocupação dos espaços localizados em fundos de vale e em planícies fluviais. 
Variáveis geológicas, geomorfológicas, hidrológicas e climáticas se correlacionam aos 
processos de ocupação e produzem distintas condições de suscetibilidade a 
inundações em bacias hidrográficas urbanizada. Este trabalho tem como objetivo a 
caracterização geomorfológica e hidrológica da Bacia do rio Alcântara, bem como a 
identificação e análise dos diferentes impactos ambientais e degradações no leito e 
nas margens. Para isto foram realizadas três etapas metodológicas: na primeira 
foram utilizados referenciais bibliográficos para o entendimento do comportamento 
dos canais e das bacias urbanizadas; na segunda etapa, foi realizado o mapeamento 
da área de estudo via imagens de satélite para a caracterização da bacia e da 
ocupação humana, bem como o uso e cobertura do solo; e na terceira e última etapa 
foram realizadas a entrevista com moradores e visitas a campo. A Bacia localiza-se 
em sua maior extensão nos munícipios de São Gonçalo e Niterói e em uma pequena 
área de Itaboraí. A bacia insere-se na região hidrográfica V- Baía de Guanabara e as 
suas nascentes estão situadas no município de Niterói, na Serra Grande e o rio 
Alcântara é o seu canal principal. A bacia do rio Alcântara está inserida no domínio 
geomorfológico da Baía de Guanabara, que se apresenta no chamado litoral das 
escarpas cristalinas, que se estende do Norte do Estado do Rio de Janeiro ao Cabo 
de 65 Santa Marta (SC). É predominante o uso do solo para a ocupação urbana, o 
que torna a bacia do rio Alcântara bastante urbanizada, com degradações bem 
acentuadas devido principalmente às obras de engenharia e a intensa ocupação 
humana, apresentando características de uma bacia altamente urbanizada. As 
intervenções no interior da bacia são diversas, como a retirada da vegetação, obras 
de engenharia como retificações e ocupação das margens do canal, lançamento de 
lixo e efluentes diversos no canal. As enchentes configuram-se como problemas 
recorrentes agravados pela intensa urbanização verificada nessa área. As áreas de 
maior suscetibilidade a inundações se localizam no baixo e no médio curso e refletem 
as características geomorfológicas do perfil longitudinal do rio Alcântara e as 
variações morfológicas nas margens e nas planícies de inundação. As intervenções 
humanas no leito e nas margens são relevantes para a compreensão das enchentes 
na bacia do rio Alcântara. 
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MONITORAMENTO DAS POPULAÇÕES DE CHTHAMALUS BISINUATUS E 
TETRACLITA STALACTIFERA (CIRRIPEDIA: THORACICA) E ANÁLISES DAS 
INFLUÊNCIAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS NO COSTÃO 
ROCHOSO DE DOIS RIOS, ILHA GRANDE/RJ. 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Biológica 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUIS FELIPE SKINNER 
Supervisor(es) Participante(s):  
Danielle Fernandes Barboza 
Estagiário(s):  
Victor Rocha Correa 
 
Os ecossistemas costeiros estão entre os mais vulneráveis às alterações provocadas 
pelas mudanças climáticas, destacando-se as regiões entremarés. Monitoramentos 
de longo prazo têm revelado que os limites de distribuição da biota do entremarés 
têm avançado em direção aos pólos em um ritmo superior a 50 km por década. Esses 
ecossistemas são constituídos por um mosaico de condições ambientais como 
temperatura, vento, umidade e radiação, que mudam repentinamente ou em poucas 
horas. Tais alterações podem agir como inibidores para determinados tipos de 
comportamento como a liberação de larvas. Invertebrados que vivem em habitats do 
entremarés podem ser vulneráveis a temperaturas flutuantes uma vez que precisam 
se adaptar a temperaturas extremas tanto no ambiente terrestre quanto no marinho. 
Uma gama de condições térmicas é encontrada em pequenas escalas espaciais, 
podendo exceder as encontradas em amplas faixas de latitudes. Por isso, considera-
se que os organismos que ali vivem encontram-se no limite de sua tolerância 
fisiológica e qualquer alteração nos parâmetros abióticos como temperatura e tempo 
de exposição ao ar podem levar a eventos de mortalidade e até a extinção local ou a 
eventos positivos, como a ampliação da faixa e área de distribuição. O projeto 
ReBentos constitui-se em uma rede de pesquisa concebida no intuito de acompanhar 
as alterações provocadas por interferências ambientais regionais e globais, em 
comunidades bentônicas ao longo da costa brasileira. O ponto de estudo escolhido 
para realizar este monitoramento foi o costão rochoso da Enseada de Dois Rios, 
localizada na face oceânica da Ilha Grande/RJ. Este trabalho tem como objetivo 
observar a dinâmica e o funcionamento desse ecossistema com ênfase nas 
comunidades de cracas Chthamalus bisinuatus e Tetraclita stalactifera (Cirripedia: 
Thoracica), espécies características da zona superior do médiolitoral. As amostragens 
foram feitas seguindo o padrão de períodos anuais (verão, inverno) desde 2014 até 
o momento, levando em consideração fatores como temperatura, níveis da maré e 
hidrodinamismo, que influenciam os grupos de maneiras diferentes mostrando, ao 
longo do tempo, adaptações específicas para habitação nessas zonas. A metodologia 
usada neste trabalho, segue o protocolo de monitoramento de costões rochosos 
ReBentos, acompanhando as faixas das populações de Chthamalus bisinuatus e 
Tetraclita stalactifera, utilizando quadrates de 10x10cm para a primeira espécie e de 
20x20cm para a segunda. Foram obtidos dados de temperatura do costão por meio 
dos sensores “ibuttons” nos anos 2014/2015 que mostraram no verão temperaturas 
de 44ºC e 63ºC, respectivamente e no inverno de 48ºC e 54ºC. As fotos tiradas dos 
quadrates estão sob análises e contagem pelo programa CPCe, para que seja possível 
realizar concluir a análise de variação populacional das espécies estudadas, 
relacionando-os com os fatores abióticos e bióticos que interferem na ecologia e 
distribuição destes no ecossistema. 
E-mail: lskinner@uerj.br 
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MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUIZ CARLOS BERTOLINO 
Estagiário(s):  
Isabelle Ribeiro Barbosa 
 
A erosão é um processo natural que pode ser acelerado pela ação antrópica. Este 
processo de desagregação, transporte e deposição de materiais oriundos de rochas 
e solos trazem como principais consequências a perda de solos férteis e o 
assoreamento de cursos de água e reservatórios. O objetivo central do projeto é a 
manutenção de uma área-laboratório na Faculdade de Formação de Professores, 
Departamento de Geografia que foi construída em 2003, a partir da verba da FAPERJ 
26/170.756/2001. A área funciona como uma Estação Experimental Urbana, onde 
são monitorados dados climatológicos, erosivos e hidrológicos a respeito do ambiente 
de São Gonçalo. O desenvolvimento da área de estudo contribui diretamente para a 
compreensão dos problemas ambientais..Avaliou-se os processos de infiltração e 
erosão do solo por escoamento superficial em experimentos com parcela de erosão 
no campo em três áreas distintas (Parcela Sem Cobertura (SC), Parcela de Grarmínea 
(GR) e Parcela de Leguminosa(LEG)). Pode-se fazer uma avaliação quantitativa- 
tanques recolhem toda enxurrada escorrida pelo talhão experimental em 
determinado período de tempo- e qualitativa das perdas de erosão superficial de 
arrastamento. Pela avaliação dos totais de lama e enxurrada arrastados pode-se 
avaliar os efeitos da erosão. Os resultados de granulometria das parcelas de erosão 
demonstram que as parcelas (SC) e (GR) apresentam nas profundidades de 0-5 e 
10-15, porção superior, solos franco-argilo-arenosos. Na porção inferior, verifica-se 
a presença de solos franco-arenosos. Não houve uma grande variabilidade da textura 
entre os sistemas SC e GR. Os resultados de porosidade total das parcelas SC e GR 
indicam valores na faixa de 35% a 46%. Na parcela SC, os percentuais médios de 
porosidade total não sofreram grandes variações entre as profundidades, 
apresentando valores da ordem de 40,0 % (0-5 cm) e 35% (10-15 cm). Na parcela 
de GR, houve uma diminuição da porosidade total com o aumento da profundidade, 
oscilando de 46% para 37%. Os resultados de macroporosidade demonstram que a 
parcela SC apresenta valores menores, quando comparados aos da parcela GR. 
Constata-se que o sistema SC apresenta valores de 15% na camada superficial e 
12% na camada inferior. A parcela GR apresenta comportamento inverso, 
percentuais mais elevados de macroporos, principalmente na profundidade de 0–5, 
ao redor de 20%. Os resultados de microporosidade da parcela SC demonstram uma 
variação de 25% (0-5 cm) para 23% (10-15 cm), tendo a parcela GR comportamento 
similar, apresentando valores em torno de 26% (0-5 cm) e 24% (10-15 cm). Os 
trabalhos na Estação Experimental do DGEO/FFP/UERJ permite uma avaliação do 
comportamento hidrológico do solo em diferentes sistemas de uso bem como 
demonstra que diferentes tipos de vegetações em áreas com a mesma declividade e 
o mesmo tipo de solo contribuem de forma distinta na movimentação da umidade na 
matriz do solo. 
 
E-mail: lcbertolino@uol.com.br 
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TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM ASSOCIADAS ÀS ÁREAS CONTAMINADAS 
POR METAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA LUIZA FELIX MARQUES KEDE 
Estagiário(s):  
Renata Florencio da Silva 
 
O espaço geográfico em sua face ambiental considera a presença do homem como 
um ser natural e ao mesmo tempo um ser que modifica esse espaço geográfico. 
Exemplos disso são a degradação e a contaminação do meio ambiente que foram 
intensificados, a partir do desenvolvimento das chamadas sociedades urbanas – 
industrial. O objetivo desse projeto é estudar as transformações da paisagem 
associadas às áreas contaminadas no Leste Metropolitano do Rio de Janeiro com 
ênfase no município de São Gonçalo, determinando a concentração dos metais 
tóxicos (chumbo - Pb e cádmio - Cd) nas amostras de solo, para então avaliar os 
riscos à saúde da população que vive no em torno das áreas contaminadas. As 
amostras de solo estão sendo coletadas em três pontos com aproximadamente 3 a 4 
metros de distância entre eles para formar uma amostra composta nas profundidades 
de 0 a 20 cm, 20 a 40 cm e de 40 a 60 cm. Os solos são homogeneizados, em cada 
profundidade, com cerca de 1 kg. Depois são acondicionadas em sacos e 
devidamente identificadas, conforme o manual da CONAMA. Para a determinação das 
concentrações dos metais no solo está sendo utilizado o ICP-OES modelo OPTIMA 
3000 – Perkin-Elmer da EMBRAPA-Solos. A caracterização das amostras de solo por 
DRX foram obtidos em um equipamento Bruker-AXS D4 Endeavor. O procedimento 
para o estabelecimento de valores de referência de qualidade de solos segundo a 
Resolução nº 420 é a metodologia da USEPA 3050 ou 3051a para a extração das 
substâncias inorgânicas. Neste trabalho foi utilizado o Método USEPA 3051a. Os 
resultados preliminares mostram que os valores encontrados após a extração 
pseudo-total estão abaixo dos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 
420/2009, independente do uso. Em grande parte as amostras de solos nas 
profundidades; 0 a 20 cm, 20 a 40 cm e 40 a 60 cm, estão com valores de 
concentrações próximas. Portanto, as amostras de solos coletadas e analisadas não 
oferecem risco a saúde humana. A fase cristalina predominante em todas as 
amostras de solo é o quartzo (Qtz). Analisando comparativamente todos os 
difratogramas apresentados, é possível notar uma semelhança na maioria das fases 
cristalinas, onde os elementos encontrados foram, além do quartzo, a biotita (Bt), o 
feldspato (Fd) e a caulinita (K). Outra abordagem a ser considerada é que apesar das 
concentrações de metais estarem abaixo dos valores estabelecidos pela Resolução 
CONAMA 420/2009, os metais possuem efeito acumulativo nos organismos humanos. 
Logo, mesmo sendo uma concentração reduzida, ao longo do tempo esse acumulo 
pode trazer riscos à saúde. Pode-se observar nas análises que as concentrações das 
amostras de solos foram maiores ao longo da Rodovia Br 101, onde solos de áreas 
urbanas são muito mais ricos em cobre, chumbo, ferro e zinco dentre outros metais 
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TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM ASSOCIADAS ÀS ÁREAS CONTAMINADAS 
POR METAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA LUIZA FELIX MARQUES KEDE 
Estagiário(s):  
Dayllan de Souza Alho 
 
O aprendizado de Climatologia Geográfica transcorre melhor a partir das aulas 
práticas nas Estações Meteorológicas com o despertar do interesse dos alunos em 
estar num espaço diferenciado e a contextualização dos conhecimentos 
meteorológicos com a realidade dos próprios estudantes. Por isso, na Faculdade de 
Formação de Professores (FFP) é proporcionado uma Estação Climatológica Urbana 
Experimental, integrante do Laboratório de Geociências que realiza as leituras dos 
dados diariamente, com a obrigação de coletar esses dados, para que sejam 
trabalhados e transformados em informações. E sendo os operadores dessa estação 
climatológica, os bolsistas vinculados a UERJ. Assim o projeto de pesquisa tem como 
objetivo principal, contribuir com o aprendizado do tempo e do clima, através da 
análise dos dados que são obtidos a partir dos equipamentos pertencentes a estação 
climatológica. Dentre os elementos climáticos considerados temos: a temperatura 
que é obtida com os termômetros de mínima e máxima; pressão atmosférica, com a 
utilização de um barômetro; radiação solar, obtida através do heliógrafo; umidade, 
obtida através do psicrômetro com um termômetro de bulbo seco e outro úmido, 
pluviógrafo, pluviômetro, tanque de evaporação e do evaporímetro. Os dados 
gerados com a utilização dos instrumentos da estação climatológica urbana 
experimental podem fornecer diversas informações. Por isso, são propostos 
atividades e criação de materiais didáticos com a finalidade de promover um saber 
mais contextualizado com os estudantes, fazendo o ensino de climatologia geográfica 
essencial para a formação docente. Uma das propostas é construção de 
equipamentos didáticos semelhantes aos instrumentos que temos na estação 
climatológica para averiguar a dinâmica atmosférica, com materiais de baixo custo. 
Como exemplo, pluviômetros, biruta, coletor de material particulado dentre outros. 
Elaborar questionários para a observação do estudante de diversos pontos da 
localidade onde reside, com perguntas sobre a dinâmica atmosférica, a amplitude 
térmica sensorial, e construir um croqui de áreas locais onde a sensação da 
temperatura seja diferente, também é uma das propostas para o ensino de 
climatologia geográfica. E ainda, a elaboração de exercícios de associação, 
interpretação, descrição e relação da dinâmica atmosférica, fortalecendo esse saber 
teórico com a prática metodológica. A realização de construção desses exercícios é 
fundamental para uma aprendizagem participativa dos estudantes com os aparelhos 
técnicos que nos ajudam a perceber a dinâmica climatológica atmosférica, e a partir 
do saber do funcionamento de todas as suas etapas, o ensino de climatologia se 
facilitará a fim de contextualizar as questões com os dados obtidos com a estação 
climatológica experimental urbana com as questões espaciais. 
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APRENDENDO QUÍMICA BRINCANDO: USO DE JOGOS COMO FERRAMENTA 
NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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 
Voluntário(s):  
Vinícius Oliveira da Silva Pinto 
 
As tradicionais metodologias de ensino de Química, baseadas na transmissão-
recepção e memorização, desmotivam e distanciam a ciência ensinada nas escolas 
do dia-a-dia. Em tal modelo, poucas são as oportunidades de se realizarem 
investigações e de argumentar acerca dos temas e fenômenos em estudo. Sabendo-
se que os instrumentos lógico-metodológicos auxiliam a articulação prática 
educativa/prática social, neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia utilizando 
um ensino investigativo a partir dos referenciais teóricos de Piaget (problematização 
para o início da construção do conhecimento) e de Vygotsky (que traz a visão 
sociointeracionista para o processo de aprendizagem). Dessa forma, o objetivo geral 
deste trabalho foi desenvolver um ambiente investigativo que permitisse ensinar 
(conduzir/mediar) os alunos no processo (simplificado) do trabalho científico para 
que pudessem gradativamente ir adquirindo o letramento científico. Todo o trabalho 
foi desenvolvido em grupo (5 estudantes) nas turmas do 9º ano ( turmas 91 e 94) 
do CAp-UERJ, e sua elaboração e confecção foram realizadas com a ajuda de 
estagiários do curso de Licenciatura em Química da UERJ. A escolha dos materiais e 
métodos foi determinada pelo baixo custo, fácil obtenção/manuseio e simplicidade 
operacional. Dentre as atividades realizadas destacamos: o jogo Minecraft Químico – 
a construção de um mundo considerando a escolha de material/corpo e produção de 
objetos dentro do contexto de desenvolvimento sustentável e a Gincana de 
Separação de Misturas – aprendendo com a mão na massa. O jogo Minecraft Químico 
foi utilizado como introdução ao tema: matéria, corpo e objeto, onde os estudantes 
tiveram que considerar o desenvolvimento sustentável. Isto favoreceu a discussão 
científica no contexto ambiental, seja na escolha do material ou mesmo na produção 
do objeto. Na Gincana de Separação de Misturas não houve pontuação por grupo. 
Com isso, ao invés da competição foi estimulada a colaboração, onde o grupo que 
terminava antes tinha o prazer em auxiliar para que ao final todos ganhassem. Na 
gincana os estudantes literalmente colocaram a mão na massa, separando os 
componentes de uma mistura misteriosa composta por: pedras de aquário de 
diferentes granulometrias e cores, areia, pedaços de palha de aço). Os estudantes 
receberam vários instrumentos do cotidiano (funil de plástico, coador de pano, ímã, 
tesoura etc), e tiveram que analisar e escolher em grupo quais utilizariam. A 
execução de todas as atividades buscou a resolução de questões-problemas e o 
registro através da escrita de um relatório. Estas atividades de investigação científica, 
utilizando a ferramenta lúdica, propiciaram: o prazer espontâneo e o esforço em 
resolver problemas, além de integrarem as várias dimensões do aluno, como a 
afetividade. Para os estagiários, futuros professores, foi uma oportunidade ímpar de 
planejar e aplicar novas metodologias para um ensino de Química prazeroso. 
 
E-mail: prof.juliana.rodrigues@gmail.com 
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MATEMÁTICA DIVERTIDA 
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 
Matheus Mesquita Pinto 
Voluntário(s):  
Eric Souza da Silva 
 
Em diversas avaliações realizadas tanto no âmbito nacional quanto no âmbito 
internacional, vem se constatando o fraco desempenho médio do estudante brasileiro 
da escola básica em Matemática. Julgamos que este fracasso esteja vinculado à 
forma esvaziada de significado e pouco atraente com a qual os conteúdos 
matemáticos tem sido trabalhados ao longo de gerações. Sobretudo na área de 
matemática, é comum a exposição de fórmulas e algoritmos de forma desconectada 
da realidade, muitas vezes apresentados sem nenhuma justificativa. Além de 
ineficiente em termos do aprendizado formal, este modelo mina a autoestima do 
aluno, que muitas vezes desenvolve uma atitude passiva e pouco questionadora em 
sala de aula, limitando-se a reproduzir procedimentos que não entende. Com o 
objetivo de quebrar este ciclo, faz-se necessário investir na pesquisa de metodologias 
criativas, que cultivem o espírito investigativo e que desenvolvam o gosto e a 
capacidade de resolver problemas, propiciando um ambiente que favoreça o papel 
ativo do estudante em seu aprendizado. O projeto se propõe a investigar tais 
metodologias e experimentá-las junto aos estudantes da rede pública, reavaliando e 
modificando as atividades de acordo com os resultados obtidos, buscando torná-las 
o mais eficientes e atraentes possíveis. Neste sentido, o projeto integra a escola e a 
universidade, favorecendo tanto a formação dos estudantes de licenciatura em 
Matemática da Uerj, que tem a oportunidade adicional de pesquisar novas 
metodologias de ensino, como os estudantes da rede pública, que frequentam os 
cursos oferecidos pelo projeto. O projeto visa à democratização dos saberes 
matemáticos numa perspectiva interdisciplinar, enfatizando-se o desenvolvimento de 
competências e habilidades envolvidas no processo da produção do conhecimento 
matemático, como a capacidade de fazer conjecturas, generalizar, sintetizar, entre 
outras. Na apresentação, mostraremos os jogos, brincadeiras, quebra-cabeças, 
“matemágicas” e materiais desenvolvidos no projeto, assim como os resultados 
obtidos no curso “Matemática Divertida” ministrado este ano para alunos do Ensino 
Médio Colégio Estadual Rui Barbosa, situado próximo a campus da FEBF. O curso 
envolveu estudantes das três séries e abordou também questões do Enem e de 
vestibulares de forma dinâmica e contextualizada. Comentaremos também os 
resultados obtidos junto à comunidade. Salientamos 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 
  



 

091 
 

 
MATEMÁTICA NA BAIXADA 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA DE FATIMA LINS B DE PAIVA ALMEIDA 
Estagiário(s):  
ERIC SOUZA DA SILVA 
Paula Binenbojm 
Voluntário(s):  
Gabriel Patrick Fonseca da Silva 
Rafael Silva de Melo 
 
No 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 alunos 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. Entre as orientações metodológicas, destacamos a 
estratégia de resolução de problemas do dia a dia, com ênfase no significado, 
buscando a contextualização e explorando as relações com áreas de interesse dos 
estudantes. Neste contexto, utilizamos jogos, brincadeiras, “matemágicas”, 
construção de artefatos, assim como exploração de novas tecnologias, valorizando-
se a interconexão entre os tópicos estudados e do diálogo com outras áreas de 
conhecimento. Outra estratégia é o uso da história da matemática e de pequenas 
narrativas na introdução de problemas e atividades exploratórias que induzam os 
estudantes à redescoberta e à compreensão. Assim, a partir de experimentos 
relacionados ao dia a dia ou a outras áreas de conhecimento, são desenvolvidas 
habilidades como a elaboração de conjecturas, a análise dos resultados, a síntese e 
a comunicação de conclusões. 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, mostraremos os jogos e atividades desenvolvidas no 
projeto, incluindo “matemágicas”, assim como os resultados obtidos junto aos 
estudantes beneficiados pelo nosso trabalho. Em especial, comentaremos as 
atividades desenvolvidas no curso “Resolução de problemas Matemáticos” 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 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. 
 
E-mail: mfatimadepaiva@gmail.com 
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REALIDADE VIRTUAL COMO PROPOSTA DE ATIVIDADE NAS AULAS DE 
GEOGRAFIA 
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:  
PHILLIPE VALENTE CARDOSO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Vinicius Lírio Hozana 
Estagiário(s):  
Jonas Ramos Pimentel 
 
Esse artigo tem como objetivo elaborar uma atividade envolvendo o uso da realidade 
virtual em uma aula de geografia e fomentar a discussão sobre a utilização de 
recursos tecnológicos como ferramentas para construção e legitimação do 
conhecimento escolar, reconhecendo a pluralidade de saberes que coabitam as salas 
de aula e confrontando a invisibilização dos saberes dos estudantes com uma ecologia 
de saberes. Segundo Santos (2010) a Ecologia de Saberes consiste em reconhecer a 
existência de conhecimentos heterogêneos e estabelecer interações entre eles sem 
comprometer sua autonomia, assumindo a ideia de que o conhecimento é 
interconhecimento. A Geografia está presente no cotidiano dos estudantes para além 
dos temas propostos nos currículos. São várias Geografias do cotidiano, presentes 
em cada escola, alimentadas através de cada encontro, cada troca de experiências, 
e que pouco dialogam com os saberes dito acadêmicos. É importante valorizar as 
experiências de quem ocupa esse cotidiano, respeitando sua autonomia, sem 
descaracterizar seus discursos e práticas. O uso das novas tecnologias no ensino de 
Geografia tornou-se importante recurso didático que auxilia o entendimento do 
estudante sobre as transformações que o espaço vem sofrendo. Além disso, as novas 
tecnologias nos permitem representar diferentes espaços em um único lugar, 
proporcionando a criação de material didático que anteriormente não era possível 
produzir de maneira prática e rápida. Com infraestrutura e material adequado é 
possível explorar inúmeras possibilidades de abordagens deixando os estudantes 
mais motivados com a experiência em primeira pessoa, facilitando a demonstração 
de diversos processos, detalhando a visualização e as novas perspectivas de objetos, 
e estimulando a criatividade e o trabalho em equipe. Essa proposta de trabalho 
possibilita que os estudantes desenvolvam relações de intimidade e pertencimento 
com as atividades propostas para o uso da realidade virtual em uma aula de 
Geografia, direcionada para uma turma de primeiro ano do ensino médio. A atividade 
abordará temas da cartografia, buscando maior participação e cooperação dos alunos 
dentro do ambiente proposto. Essa atividade consiste em apresentar imagens 
tridimensionais aos alunos de pontos populares ou turísticos do Rio de janeiro feitos 
pelo aplicativo Câmera Card Board e mostrar duas imagens de satélites (ou cartas) 
do Rio de Janeiro em diferentes escalas. Com esse material os alunos devem indicar 
onde o seu ponto está localizado nas imagens de satélite (ou cartas) e apontar as 
principais diferenças entre os pontos vistos em cada uma dessas representações. 
Essa atividade objetiva explicar a questão da escala na cartografia, mostrar como um 
objeto real é representado dentro de uma imagem de satélite (ou carta) e buscar 
desenvolver no aluno uma sensibilidade na percepção de pontos de referência dentro 
de uma representação cartográfica. 
 
E-mail: phillipevalente@gmail.com 
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RECURSOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE ÁLGEBRA LINEAR 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Álgebra 
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):  
Romulo Barreto 
Voluntário(s):  
Aprigio Bruno Cavalcanti de Andrade 
 
As atividades de monitoria têm sido de grande importância para estimular os 
estudantes no aprendizado de Álgebra Linear II, despertando neles o interesse pela 
disciplina, a partir da abordagem de aplicações interessantes Procuramos enfatizar o 
sentido e o significado dos temas trabalhados, explorando a metodologia de 
resolução de problemas e buscando aproveitar os recursos computacionais. Por meio 
das aulas com o monitor, os alunos encontram uma oportunidade a mais para tirar 
as dúvidas dos exercícios e um espaço para atividades com o uso de softwares livres, 
que ajudam na visualização e entendimento da teoria e na abordagem de problemas 
curiosos. Nesta apresentação, ilustraremos, entre outras coisas, como atividades 
com o software livre Geogebra podem ajudar na interpretação geométrica de 
transformações lineares como rotações, projeções e reflexões, em situações no plano 
e no espaço. Mencionaremos diversos recursos que o Geogebra apresenta no âmbito 
da disciplina, como a o possibilidade de operações com matrizes e vetores, cálculo 
de determinantes, cálculo de autovalores, etc . 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, uma vez que está relacionada ao 
método de pesquisa usado no procurador do Google. 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 aluno, 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 didáticas e aguçando seu interesse no assunto, 
tendo utilizado o ensino da Álgebra Linear como tema de sua monografia. 
 
E-mail: mfatimadepaiva@gmail.com 
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A EQUAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE MASSA EM COORDENADAS 
CARTESIANAS E CILÍNDRICAS 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Rosa Garcia Marquez 
Estagiário(s):  
Ana Paula Figueiredo Lima Goncalves 
 
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, na 
determinação da vazão mássica na camada limite de um fluido em escoamento sobre 
uma superfície. 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, 
ou se sofreu deformações mudando a sua forma. Nosso objetivo é apresentar a ECM, 
caso homogêneo, na forma diferencial nos sistemas de coordenadas retangulares e 
cilíndricas. Em particular, a ECM em coordenadas cilíndricas foi obtida através da 
avaliação do termo integral do fluxo de massa de fluido que aparece na ECM na forma 
integral e adaptá-la para o caso do VC infinitesimal, onde as propriedades do fluxo 
de massa em cada uma das seis faces da superfície de controle são desenvolvidos 
em série de Taylor a partir da origem do VC infinitesimal desprezando-se os termos 
de ordens elevadas. Serão vistas duas aplicações da ECM (caso homogêneo). A 
primeira tem por objetivo obter o campo de velocidade de um escoamento laminar 
sobre uma placa plana onde o perfil utilizado para a velocidade do fluido na direção 
do x é dado por função cúbica . Através de uma simples função quadrática, foi 
possível encontrar a posição (x,y) dentro da camada limite para que a velocidade do 
fluído na direção horizontal é máxima. A segunda analisa um campo de velocidade 
de um escoamento de fluido em coordenadas cilíndricas quanto a sua possível 
incompressibilidade. Além disso, pode-se obter a expressão geral de suas linhas de 
corrente. Algumas linhas de corrente foram geradas em coordenadas polares. 
 
E-mail: jcaraujo_55@yahoo.com.br 
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA DISCIPLINA DE HIDROLOGIA CURSO 
DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA DA FACULDADE FORMAÇAO DE 
PROFESSORES DA UER (FFP/UERJ) 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Geociências / Geografia Física 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
OTAVIO MIGUEZ DA ROCHA LEAO 
Estagiário(s):  
Antonio Enagico Farias de Oliveira 
 
O programa de monitoria contribui para a formação profissional pois foram meses de 
aprendizagem junto ao discente para melhor desenvolvimento da monitoria. Sendo 
de extrema importância sua aplicação junto ao Discente como apoio nesta disciplina. 
Durante o semestre foram realizadas diversas reuniões para programação dos 
conteúdos e atividades para o melhor aproveitamento e desenvolvimento da 
disciplina. Como primeira tarefa, há uma reunião com o professor para reflexão e 
atualização dos conteúdos bibliográficas da pasta como também as definições da 
organização do calendário e das datas para o trabalho de campo e a elaboração do 
plano de aulas do semestre vigente. Após essas atividades iniciais, damos 
continuidade em reuniões para elaboração de exercícios semanais teóricos e práticos 
na elaboração e discussão do plano de ensino, no planejamento das atividades 
práticas. Nas atividades teóricas são questões para fixação dos conceitos vistos em 
sala. Atividades desenvolvidas. A hidrologia Consiste numa cadeira obrigatória do 6° 
período do curso de Geografia da FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES , 
oferecida regularmente nos turnos da manhã e noite. Essa disciplina conta com 
algumas atividades práticas, tais como: identificação e caracterização das bacias 
hidrográficas e seus ciclos e mapeamento no entendimento e caracterização de suas 
dinâmicas e importância junto aos recursos hídricos além do trabalho de campo que 
cria uma síntese entre o teórico e empírico delimitamos bacias hidrográficas, análise, 
obtenção e manuseio de dados da precipitação e extração de índices morfométricos 
em cartas topográficas, por exemplo, são atividades feitas em nossas aulas práticas. 
O trabalho de campo, além dos conteúdos inerentes à própria Hidrologia, possibilita 
aos alunos compreender a relação desta com a Geomorfologia, Geologia, 
Biogeografia, Pedologia e Climatologia inserida na perspectiva Geosistêmica. A 
principal metodologia é a identificação da dinâmica dos diferentes tipos de bacias e 
suas consequências socioambientais. Isso se dá através da observação dos diferentes 
usos do solo e dos diversos atores e gestores sociais que, muitas vezes de forma 
conflitante, produzem esses espaços. Além de contribuir com as atividades práticas, 
a monitoria confere também apoio para os discentes acerca dos conteúdos 
trabalhados nas aulas teóricas. Outra importância assumida. Portanto todas essas 
contribuições para minha formação são cruciais fazendo com que o objetivo de 
elucidar melhor os conceitos geográficos e didáticos aplicados junto as metodologias 
utilizadas para o ensino – aprendizagem sejam alcançadas tanto do bolsista quanto 
do supervisor. Como monitor, além, de mais conhecimento cientifico agregado devido 
às aulas práticas e teóricas, grandes atribuições pessoais e profissionais fizeram parte 
desse período. 
 
E-mail: orochaleao@hotmail.com 
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EQUAÇÕES DIFERENCIAS LINEARES E A FALSIFICAÇÃO DE OBRAS DE ARTE 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / Matemática Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROSA MARIA GARCIA MARQUEZ 
Supervisor(es) Participante(s):  
Jorge Corrêa de Araújo 
Estagiário(s):  
Mylena Marins do Amaral 
 
Famosas obras de arte encontram-se nas coleções de grandes museus ou nas casas 
de pessoas dinheiradas, mas segundo alguns analistas a metade de todas as obras 
de arte são falsas. Em 2016, a revista SUPER publicou a relação dos mestres mais 
famosos da falsificação de arte, onde nessa lista consta o nome de Michelangelo como 
o primeiro falsificador. Seguido de Eric Hebborn (1934- 1996), Henricus Antonius 
Han van Meegeren (1889 – 1947), entre outros. Van Meergeren era um pintor 
holandês cujo professor foi o pintor Bartus Kortelling, quem mostrou as técnicas do 
consagrado pintor Vermeer, do século XVII. O objetivo de Meegeren era ser 
reconhecido como artista não queria ser falsificador, mas a imprensa era tão dura 
com respeito a seus quadros que ele caiu em depressão e por isso decidiu vingar-se 
dos críticos de arte e especialistas através da falsificação. Iniciou copiando o estilo 
do holandês Johannes Vermeer (1632-1675), lucrando muito no processo. Meergeren 
estudou a fundo as biografias dos pintores que plagiava, em especial, a de Vermeer, 
e através de processos de envelhecimento desenvolvidos por ele e da utilização dos 
mesmos materiais, conseguiu ludibriar até mesmo os críticos de arte da época. Sua 
falsificação mais famosa é a obra intitulada “Os peregrinos de Emaús”, pintada em 
1937. Em 1945, Meergeren foi acusado de traição por vender um “original de 
Veermer” ao nazista Hermann Göring. Frente a possibilidade de ser condenado á 
pena de morte, revelou e mostrou que era o autor, sendo condenado a um ano de 
prisão. Mas ainda havia dúvidas acerca da originalidade de algumas obras. Somente 
em 1967, foi desvendado o mistério analisando a desintegração de átomos nas 
pinturas. O presente trabalho tem como objetivo estudar o modelo de desintegração 
radioativa, através das equações diferenciais ordinárias, para analisar a originalidade 
das obras de Meegeren. Tal modelo, foi desenvolvido por cientistas de Carnegie 
University Mellon em 1967, se baseia nos resultados das pesquisas de Ernest 
Rutherford (1871-1937) e Marie Curie (1867-1934). Rutherford e a sua equipe 
mostraram que os átomos de certos elementos radioativos não são estáveis e com o 
passar do tempo tais substâncias se desintegram formando novos elementos, e que 
a radioatividade de uma substância é diretamente proporcional ao número de átomos 
da mesma. Com a medição dos elementos químicos Pb210 e Ra226 encontrados nas 
pinturas e com a descoberta de Rutherford, que pode ser descrita pela EDO 
N'(t)=kN(t)-r onde N’ é a taxa de desintegração, N é o número de átomos da amostra 
no instante t e k uma constante positiva de proporcionalidade que caracteriza o 
decaimento radioativo do Pb210 desintegrado do Ra226, é possível detectar se a 
pintura é fresca. A solução da EDO é obtida pelo método de separação de variáveis 
e considerando a condição inicial N(t0 )=N0 e a desintegração do Pb210 e do Ra226 
se mostra que o caso dos peregrinos de Emaús é do século XX. 
 
E-mail: rosagmarquez@yahoo.com.br 
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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 a que estamos submetidos, 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 pala UFPR e financiada pelo CNPq e 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 as condições socioambientais da cidade ajudam a 
explicar a distribuição dos casos de dengue e epidemias. 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. 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, afim de demonstrar o impacto das diversidades de uso e 
cobertura no conforto ambiental. 
 
E-mail: antonio.junior@uerj.br 
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ANÁLISE DOS LAUDOS GEOTÉCNICOS DA FUNDAÇÃO GEORIO E DOS 
DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO SISTEMA ALERTA-RIO EM ESTUDO SOBRE 
RISCO DE OCORRÊNCIA DE MOVIMENTOS DE MASSA NA AP-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 
Voluntário(s):  
Cassiano Lopes Quintanilha Fontes 
Edinaly dos Santos Freire 
Joao Pedro de Andrade Eduardo 
Lidiane de Oliveira Lemos 
Luiz Ricardo Schiavinato Valente 
 
Este trabalho refere-se a um resultado parcial 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)”, o qual também representa um dos projetos coletivos desenvolvidos 
pelo grupo PET-Geografa/UERJ. O projeto busca estudar riscos ambientais 
relacionados aos movimentos de massa e às inundações na Área de Planejamento 4 
(AP4), no município do Rio de Janeiro (RJ) e tem como objetivo: realizar uma análise 
espacial do risco de ocorrência movimentos de massa a partir do processamento de 
laudos geotécnicos da Fundação Geo-Rio, dos registros da Defesa Civil Municipal, dos 
volumes acumulados de chuva e do cotejo com outros mapeamentos elaborados. Os 
procedimentos metodológicos foram: seleção dos laudos geotécnicos produzidos pela 
Fundação Geo-Rio (áreas de médio a alto risco) na AP4; organização em planilhas 
das informações presentes nos laudos; georreferenciamento dos laudos; análise das 
correspondências espaciais encontradas entre o mapa de Áreas de médio a altíssimo 
risco de ocorrência de movimentos de massa (Ribeiro, 2013) e os 
georreferenciamentos dos endereços dos laudos geotécnicos e dos registros das 
ocorrências de movimentos de massa; realização de trabalho de campo; 
levantamento no Sistema Alerta-Rio e posterior análise dos dados pluviométricos 
referentes a 72 horas antes e após às datas das ocorrências de movimentos de 
massa, extraídos de quatro estações localizadas na área de estudo. Após a análise 
do conteúdo dos laudos geotécnicos e dos dados pluviométricos, observou-se que: 
os movimentos de massa mais recorrentes registrados pela instituição foram 
escorregamentos, rupturas de talude e rupturas de obras de contenção; a instituição 
buscou aprimorar a quantidade de informações existentes nos laudos, inserindo, 
inclusive, as coordenadas espaciais (UTM) dos laudos geotécnicos; muitos laudos 
estão incompletos em relação às datas das ocorrências de deslizamento ou da sua 
ameaça; em geral, as vítimas fatais e não fatais residiam em áreas consideradas pela 
Fundação Geo-Rio como de alto risco de deslizamento; houve um aumento 
progressivo no número de pessoas beneficiadas por medidas ou ações do poder 
público; as consequências mais comuns encontradas foram classificadas nas 
categorias “Danos a bens particulares” e “Risco para terceiros”; em alguns endereços 
houve a recorrência de emissão de laudos geotécnicos, sendo os bairros Taquara, 
Camorim e Vargem Pequena aqueles em que foi encontrada uma maior concentração 
espacial de endereços de laudos geotécnicos; uma forte correspondência espacial foi 
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encontrada com o mapeamento elaborado por Ribeiro (2013); os dados 
pluviométricos possibilitaram identificar os volumes de chuva relacionados ao 
desencadeamento dos movimentos de massa registrados. É fundamental que os 
órgãos municipais busquem planejar e gerir o espaço urbano de forma conjunta e 
integrada. 
 
E-mail: mfoeppel@gmail.com 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DO SMAI 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Sistemas de 
Computação 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALEXANDRE SZTAJNBERG 
Supervisor(es) Participante(s):  
Guilerme Caldas 
Narcisa Maria Gonçalves dos Santos 
Estagiário(s):  
Vinicius Gaiola Leite 
 
O SMAI tem por finalidade viabilizar a comunicação entre médicos e cuidadores de 
pacientes portadores de doenças em estágio avançado. Na parte inicial do projeto foi 
analisada a troca de mensagens entre cuidadores e médicos, através do SMAI, com 
o suporte do editor de planilhas Excel. Para tratar estatisticamente os dados, foi 
realizada a categorização dos dados referentes ao tratamento das principais queixas 
e patologias citadas nas mensagens, identificando-se outliers para construir uma 
base mais consistente. Separaram-se da base bruta de mensagens trocadas entre 
cuidadores e médicos apenas as mensagens relativas a patologias, retirando desta 
análise os dados que não eram relativos ao tratamento. Uma classificação de 
palavras-chave referentes às mensagens enviadas e recebidas através do aplicativo 
foi realizada e dez categorias se formaram a partir desta etapa: Alteração de 
comportamento, Alteração urinária, Controle pressórico, Evacuação, Indicativo de 
infecção, Lesão de pele, Manejo do medicamento, Pneumonia, Problema que precisa 
ser investigado e Sonolência. Identificou-se o início de cada conversa, assim como a 
data de envio desta primeira mensagem e a data da mensagem de resposta. Nesta 
etapa, as mensagens puderam ser separadas entre mensagens cuidador-médico e 
médico-cuidador. Os dias decorrentes entre o início da conversa e a resposta foi 
contada e uma nova tabela contendo o nome do paciente, a patologia relacionada à 
conversa, a pessoa que enviou a primeira mensagem (médico ou cuidador), a data 
que a primeira mensagem foi enviada, a data da resposta e o número de dias 
passados entre as duas mensagens. Com o auxílio de uma tabela dinâmica, os dados 
foram agrupados e analisados de forma quantitativa. O recurso da tabela dinâmica 
calculou a Média (Md) de dias que as conversas iniciadas levaram para serem 
respondidos, assim como o Desvio-Padrão (DvP), o número mínimo de dias e o 
máximo. Também foi calculado, com o auxílio do Excel. A maior Md de dias entre 
conversa inicial e resposta foi 5,19, apresentada na categoria: Controle pressórico, 
enquanto a menor Md foi 1,56, apresentada na categoria: Indicativo de infecção. O 
maior DvP foi 7,36, apresentado na categoria: Lesão de pele, ao passo que o menor 
DvP foi 1,77, apresentado na categoria: Indicativo de infecção. O Número de dias 
mínimo foi zero para todas as categorias, ou seja, em todas categorias tiveram 
conversas respondidas no mesmo dia da conversa inicial, à medida que o número 
máximo de dias foi 32, apresentado nas categorias: Lesão de pele e Manejo do 
medicamento. Na fase atual do projeto está sendo analisado o tempo médio dos 
médicos efetuarem algo quando o alarme do aplicativo era acionado, bem como a 
correlação entre o envio dos formulários e a qualidade do mesmo, com a finalidade 
de qualificar a aplicação e o uso do aplicativo SMAI. A previsão de continuidade do 
projeto será a análise de correlação entre as variáveis para ampliar a visibilidade da 
utilidade do aplicativo SMAI. 
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E-mail: alexszt@ime.uerj.br 
 
AVALIAÇÃO ANUAL DAS CONCENTRAÇÕES E FLUXOS DE CARBONO 
ORGÂNICO VOLÁTIL (COV) EM AAVALIAÇÃO ANUAL DAS CONCENTRAÇÕES 
E FLUXOS DE CARBONO ORGÂNICO VOLÁTIL (COV) EM AMBIENTES 
AQUÁTICOS COSTEIROS URBANOS: LAGOA RODRIGO DE FREITAS E BAÍA 
DE GUANABARA – RIO DE JANEIRO – RJ. AMBIENTES AQUÁTICOS 
COSTEIROS URBANOS: LAGOA RODRIGO DE FREITAS E 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: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUANA QUEIROZ PINHO 
Estagiário(s):  
Taline Nazaré Chaves 
Voluntário(s):  
Camilla Caetano 
 
O grau de poluição das águas costeiras fluminenses vem interferindo na manutenção 
dos ecossistemas marinhos costeiros e na utilização destes corpos hídricos para a 
pesca, esporte e lazer. Nesse contexto, o presente projeto tem como objetivo avaliar 
como alguns parâmetros de qualidade das águas podem influenciar nas 
concentrações e fluxos de Carbono Orgânico Volátil (COV) destes ecossistemas. Para 
isso, foram utilizadas como áreas de estudo a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Baía de 
Guanabara, ambas são importantes áreas turísticas da cidade e estão localizadas em 
uma região com alta densidade populacional, apresentando áreas com distintos níveis 
de poluição. A metodologia para ambas as áreas consiste em coletar água de 
superfície em garrafas de vidro de 1L para obter amostras de COV através da purga 
da água coletada com nitrogênio de alta pureza (N2, grau 5.0) durante 8 minutos 
para a obtenção do Carbono Orgânico Expurgável (EDOC) através de equilíbrio em 
uma armadilha de 50mL de água ultrapura acidificada com 50 µl de H3PO4, 85% (pH 
< 2.0). Além disso, são coletadas amostras de Carbono Orgânico Gasoso (COG) nas 
mesmas áreas que as amostras de COV para obtenção dos fluxos entre a água e a 
atmosfera. As amostras de COG são obtidas através da filtragem do ar atmosférico 
com uma bomba durante 30 minutos em armadilhas de água ultrapura preparadas 
como a anterior. Todas as amostras de COG, EDOC e brancos são armazenadas em 
ampolas de vidro estéreis (500ºC/4.5h) para posterior análise em laboratório em um 
TOC Shimadzu. Padrões de 2μmol C L-1 e 44μmol C L-1 são usados para garantir a 
acurácia das análises realizadas. Os fluxos de COV são calculados como descrito em 
Dasch et al. (2005) através das concentrações de COG, EDOC, temperatura, pH e 
vento dos pontos amostrados. Foram também realizadas medidas das concentrações 
de carbono orgânico dissolvido (COD), nitrogênio e fósforo total e dissolvidos (nitrito, 
nitrato, amônia e fosfato) em todos os pontos de amostragem para avaliar possíveis 
influências destes parâmetros sobre o EDOC. Dados de chuva do período das coletas 
foram baixados do Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro para também 
serem correlacionados com o EDOC. Os dados coletados foram analisados no 
programa estatístico GraphPad Prism sendo feitas correlações entre as concentrações 
de EDOC e os demais parâmetros. Em uma primeira análise pode-se observar que 
não houveram correlações significativas destes parâmetros com o EDOC em ambas 
as áreas. Mostrando que os parâmetros analisados individualmente não regulam as 
concentrações. Novos estudos são indicados para avaliar uma possível interação 
entre os fatores observados e o acompanhamento de novos parâmetros, como por 
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exemplo, a comunidade fitoplânctonica ou a qualidade de carbono das regiões 
estudadas. 
 
E-mail: luana.pinho@uerj.br 
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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):  
Flavia de Oliveira Dias 
Gabriel Goncalves Cardoso 
Voluntário(s):  
Isabelle Vasconcelos Alcantara 
 
O estágio técnico é uma atividade de notável importância para treinamento dos 
alunos pois desenvolve competências e experiências práticas, consolidando 
conhecimentos previamente adquiridos. Além disso, auxilia os docentes na produção 
de material didático e manutenção dos equipamentos utilizados em laboratório. O 
LEPEC (Laboratório de Estudos de Petrologia e Evolução Crustal) oferece serviços 
técnicos e infraestrutura aos alunos de graduação e pós-graduação em Geologia da 
UERJ, que necessitam de apoio técnico em disciplinas como Mapeamento Geológico 
II, Estágio Final (monografia de graduação), Cartografia Geológica, Geologia 
Estrutural I, Petrologia Metamórfica, Geologia Geral e Geoquímica. Portanto, o 
estagiário tem como objetivo a digitalização/edição de cartas geológicas, junto com 
a complementação de um banco de dados com bases sobre ocorrências minerais, 
dados geoquímicos, geocronológicos, entre outros, numa plataforma SIG (utilizando 
o programa ArcGis). As atividades desenvolvidas pelo estagiário do LEPEC foram: 
elaboração de material (mapas geológicos) a ser utilizado pelos alunos das disciplinas 
Mapeamento Geológico II e Estágio Final em trabalhos de campo; download de 
mapas topográficos de diferentes escalas (1.10.000, 1:25.000, 1:50.000, 
1:100.000) no site “Geoportal do Exército Brasileiro”; atualização e complementação 
do banco de dados geológico (tabelas de ponto) de trabalhos de campo pelo 
levantamento de cadernetas de campo; busca de shapefiles nos Sites do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM), Companhia de desenvolvimento econômico de Minas 
Gerais (CODEMIG), Companhia mineradora de Minas Gerais (COMIG) e Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); levantamento bibliográfico sobre 
mapeamento geológico na região Sul de Minas Gerais, em cidades como Viçosa, Ouro 
Preto, Itabira, Dom Silvério, Ponte Nova e outros; integração e correlação dos mapas 
geológicos pesquisados; criação de articulações de folhas topográficas; estudo e 
análise estrutural dos mapas digitais (zonas de cisalhamento, contatos litológicos 
importantes etc); download de arquivos de hipsometria, vegetação, hidrografia, 
transportes etc das folhas topográficas da região do Sul de Minas Gerais no site do 
IBGE e complementação dos dados geoquímicos e geocronológicos. Também foram 
prestados apoio e treinamento das técnicas de digitalização/edição de cartas 
geológicas, através do uso do programa ArcGis, aos estudantes de graduação do 
curso de geologia (em destaque aos bolsistas de iniciação científica, alunos das 
disciplinas Mapeamento Geológico II e Estágio Final), e pós-graduação. Palavras-
chave: geologia; cartografia; mapas digitais Apoio financeiro: UERJ; 
 
E-mail: jrnog@uerj.br 
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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Narcisa Maria Gonçalves dos Santos 
Estagiário(s):  
Raphael Riccio Ribeiro 
 
Título do Trabalho: CPA/UERJ – Comissão Própria de Avaliação Modalidade: Pôster 
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra Exatas e Exatas e Área: Probabilidade e 
Estatística Sub-Área: Estatística Aplicada RESUMO 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 trabalho regularmente, a despeito de 
todas as dificuldades causadas pela crise que a UERJ passou, e apresentou dois 
relatórios, sendo um parcial, em março de 2017, e o relatório final em março de 
2018. JUSTIFICATIVA A avaliação institucional requer um elevado nível de 
abrangência, de projeção intra e extramuros, revela-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 seleção das variáveis 
intervenientes e a obtenção de informações correspondentes ao desempenho e ao 
tratamento institucional constituem a etapa inicial. Os dados devem refletir, no seu 
conjunto, os critérios e os indicadores do comportamento das variáveis, incorporando 
qualidades ou atributos próprios, tais como a validade e a fidedignidade que 
assegurem a sua confiabilidade. 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. Para 
2018 o planejamento da CPA/UERJ inicia um novo ciclo de 2018-2020 que estabelece 
de partida a pesquisa de opinião nos três segmentos que compõem a Universidade: 
docentes, discentes e técnicos-administrativos. O impacto para 2018 é o 
desenvolvimento de 6 (seis) pesquisas os segmentos docentes, discentes e técnicos-
administrativos e, ainda, 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 esperados, estimados em cerca de 3.000 
docentes, 20.000 discentes e 3.000 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. 
 
E-mail: guilherme.caldas@ime.uerj.br 
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CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E INTERPRETAÇÃO DO FÁCIES 
DEPOSICIONAL DA CAMADA DE CARVÃO BONITO PRESENTE NO POÇO MLL-
52, FORMAÇÃO RIO BONITO, BACIA DO PARANÁ, ESTADO DE SANTA 
CATARINA. 

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:  
MARCUS VINICIUS BERAO ADE 
Voluntário(s):  
Lucas Cardoso Martins Alves 
 
As principais camadas de carvão encontram-se localizadas na região sul do Brasil e 
estão associadas ao pacote sedimentar da Bacia do Paraná na Formação Rio Bonito 
de idade Permiana (aproximadamente 284 milhões de anos). Do ponto de vista 
econômico, no estado de Santa Catarina, as três principais camadas são: Barro 
Branco, Irapuá e Bonito que por vezes ocorre subdividida em superior e inferior por 
intervalo siltico-argiloso. O alvo deste estudo, ainda parcial, é a camada Bonito.Com 
reserva estimada de 2,3 milhões de toneladas e seu carácter energético, esta camada 
tem uma importância para as próximas décadas na geração de energia elétrica. O 
detalhamento vertical, do ponto de vista petrológico, da camada de carvão Bonito 
visa não só a caracterização dos constituintes do carvão mas também compreender 
a evolução deposicional da turfeira que deu origem ao carvão. Com isso pode-se 
predizer seu comportamento lateral minimizando custos em sua explotação. Para 
tanto será utilizado índices petrográficos, adaptados aos carvões brasileiros, que 
permite a interpretação das condições de umidade e do ambiente paleodeposicional. 
A abordagem do estudo se deu em escala macroscópica e microscópica. Do ponto de 
vista macroscópico o estudo do carvão é realizado através da identificação dos seus 
litotipos que são normalizados, pelo Comitê Internacional de Carvão e Petrologia 
Orgânica. A camada Bonito presente no poço MLL-52 tem espessura de 0,75cm e 
macroscopicamente foram identificados os litotipos carvão brilhante (2,5cm), carvão 
brilhante bandado (16,5cm), carvão bandado (17,5cm), carvão fosco bandado 
(22,0cm) e carvão fosco (16,6 cm). As amostras separadas de cada interval foram 
levadas ao laboratório para moagem e peneiramento, retendo partículas de tamanho 
menor que 1 mm e maior que 0,84 mm. Esta fração foi utilizada para a confecção de 
plugs (mistura de amostra com araldite e enduracedor), que depois de lixada (lixas 
de 200, 400 e 600) e polida (alumina de 1µ, 0,3µ e 0,05µ) vai ser analisado ao 
microscópio objetivando identificar e quantificar seus constituintes. O processo de 
preparação das amostras, em nosso laboratório, é realizado totalmente de forma 
manual em todos os estágios, necessitando, por parte do aluno bolsista, tempo e 
paciência para que ele desenvolva esta habilidade. Os constituintes do carvão é 
também regularizado pelo Comitê Internacional de Carvão e Petrologia Orgânica 
sendo os constituintes agrupados em três grupos: Vitrinita, Inertinita e Liptinita, sedo 
cada grupo contituido por diferentes macerais. Ao microscópio são contados em cada 
plug 400 pontos e nas duas amostras analisadas, até o momento, o grupo de maceral 
da vitrinita foi o mais abundante, seguido pela inertinita e por último liptinita. Estes 
dois intervalos com a utilização dos índices petrográficos sugerem que a turfeira 
desenvolveu-se em ambiente de laguna barreira a deltaico inferior em condição 
limnotelmática a telmática. 
 
E-mail: marcus.ade@uerj.br 
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COMPUTAÇÃO ALGÉBRICA APLICADA AO ENSINO DE ÁLGEBRA LINEAR 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Matemática 
da Computação 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALEXANDRE ROJAS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Augusto Cesar de Castro Barbosa 
Cláudia Ferreira Reis Concordido 
Estagiário(s):  
Thais da Silva Abdias 
 
Os problemas relacionados ao aprendizado de Matemática têm motivado cada vez 
mais trabalhos de pesquisa na área de educação matemática. Um fato importante 
que chama a atenção de forma especial é o altíssimo índice de reprovação, com 
destaque para as disciplinas de Cálculo e Álgebra, mesmo quando comparado com o 
índices de reprovação nas demais disciplinas dos cursos da Área de Ciências Exatas 
e da Natureza, que não são pequenos. Para reduzir o grau de reprovação, inúmeros 
pesquisadores publicaram as vantagens e desvantagens do uso de softwares de 
Computação Algébrica - (CAS Computer Algebra System) no ensino-aprendizagem 
das disciplinas matemáticas, tanto no ensino médio quanto nos cursos superiores. 
Ao selecionar a área de pesquisa, levamos em consideração dois aspetos: A Álgebra 
Linear é um curso obrigatório no currículo dos Cursos de Engenharia bem como, o de 
conceitos relacionados à programação. Sendo assim, o presente trabalho objetiva 
apresentar uma proposta que integre as duas áreas de forma prática e dinâmica a 
partir da elaboração de material didático de Álgebra Linear que suporte nossa 
proposta metodológica. Para tanto, identificamos a adequação dos aplicativos sob a 
égide do software livre (SL), por suas características de ser uma Tecnologia Social 
que permitem seu uso e distribuição sem a necessidade de licença ou autorização, 
congregam três interessantes características: A condição de instigar o conhecimento 
do indivíduo com base na necessidade de pensar e não apenas usar; A redução de 
custos facilitando o uso em comunidades que nunca poderiam acessar uma 
ferramenta de qualidade; E finalmente, o sentido de comunidade propiciado pelo 
software livre, por sua acessibilidade e recursos oferecidos. Assim, foram 
selecionados quatro softwares CAS entre proprietários e livres, e avaliados os 
aspectos relativos a adequação e facilidade de uso que foram: o software proprietário 
Mathematica, os softwares livres Maxima e SAGE, e o Módulo SymPy integrante das 
bibliotecas do Python(também livre). Quanto a estrutura dos comandos, os quatro 
apresentam sintaxes semelhantes e igual grau de dificuldade. Em seguida, 
consideramos aspectos transdisciplinares. Neste caso, apenas avaliamos os 
softwares livres Maxima, SAGE e do SymPy. Após avaliação, por ser o Python (no 
qual o SymPy se integra) disciplina obrigatória em grande parte das Universidades, 
seu uso poderá representar uma melhor integração quanto ao uso da tecnologia. 
Acrescente-se que o SymPy objetiva possuir as mesmas funcionalidades dos CAS 
porém, de forma mais simples. 
 
E-mail: rojas@ime.uerj.br 
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DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS 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):  
Daniela Alvim Silva 
Nara de Oliveira Rodrigues Jose 
 
Estudos florestais, geralmente, comportam uma série de parâmetros estruturais 
imprescindíveis para análises fitossociológicas. Dentre esses parâmetros, a altura das 
árvores e o diâmetro à altura do peito (DAP) dos troncos são básicos para os estudos. 
O projeto consiste na comparação de dois métodos de obtenção do DAP em árvores 
das três espécies, Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophora 
mangle, na floresta de mangue em Guaratiba, afim de avaliar e aperfeiçoar um 
método mais prático para que facilite os trabalhos em campo. A técnica se trata da 
varredura a laser dos indivíduos (valendo ressaltar que quanto maior o número de 
leituras realizadas, mais precisa é a captura de todos os lados da árvore. Neste caso, 
6 leituras), em seguida a obtenção de uma nuvem de pontos para o corte transversal 
do caule a aproximadamente 1,30m do solo, o corte é feito por meio de três métodos 
computacionais para o cálculo do diâmetro, círculos, elipses e splines – esses são os 
modelos ajustados para o DAP (a ideia é tentar simular um desses para fazer cálculos 
de volumes). O método tradicional é baseado no monitoramento estrutural manual, 
onde em cada parcela, todos os indivíduos serão identificados em termos de espécie 
e medidos quanto à altura dos mesmos e o diâmetro dos troncos, além de ter descrito 
a condição (vivo ou morto) de cada tronco. O diâmetro dos troncos, por convenção, 
é medido a uma altura de 1,30 m do substrato, com a fita de DAP. Dentre as 61 
árvores escaneadas, 16 obtiveram uma aproximação dos dois métodos satisfatória e 
o contorno que mais se assemelha com a forma dos troncos é a elipse (menor erro). 
Entretanto, as demais obtiveram um erro percentual grande em comparação ao DAP 
real. Sendo assim, foram separados todos esses indivíduos que se afastaram do 
padrão das seis leituras e feita uma análise mais detalhada no programa utilizado no 
projeto. Tal análise possibilitou a conclusão de que o algoritmo precisa de melhorias 
para realizar um contorno de tronco de árvore, ou seja, ele não ignora troncos 
próximos de uma mesma árvore, por exemplo. Portanto, o passo seguinte é formular 
uma nova bateria de testes que faça com que o programa determine uma área mais 
precisa e próxima do real para realizar os três contornos estabelecidos. O processo 
final deste projeto, depois do método tecnológico completamente ajustado e eficaz, 
é avaliar os prós e contras de cada metodologia utilizada, para a formulação de uma 
técnica mais prática com máximo de certeza possível. 
 
E-mail: filipe.chaves@uerj.br 
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DESASTRES NATURAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UM BANCO DE 
DADOS ESPACIAL DE MOVIMENTOS DE MASSA 
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):  
Natalia Silva 
 
Os movimentos gravitacionais de massa têm geometrias, volumes e velocidades 
muito distintas entre si, podendo ocasionar expressivos danos e perdas, de caráter 
social, econômico e ambiental. Segundo o CRED - Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters – Universidade de Lovain, Belgica, no ano de 2015 foram 
registrados 346 eventos extremos/desastres naturais no mundo. Vinte desses 
eventos foram grandes movimentos de massa. Só em 2015, esses movimentos de 
massa causaram 22.773 mortes e afetaram 50.332 pessoas. De acordo com o 
Anuário Brasileiro de Desastres Naturais (2013), 2,12% dos municípios brasileiros 
foram afetados por movimentos de massa e 22,4% óbitos causados por desastres 
estão relacionados a esse tipo de desastre, sendo os movimentos de massa o maior 
causador de mortes quando comparado a outras tipologias de desastres. A região 
sudeste apresenta predominância absoluta na ocorrência de processos de movimento 
de massa com 84,62% dos casos registrados. Das ocorrências identificadas pelo 
Anuário, aproximadamente 21% estão localizadas no estado do Rio de Janeiro, logo 
após o estado de Minas Gerais que registra cerca de 53% do total. Este trabalho tem 
por objetivo produzir um banco de dados espacial especificamente sobre movimentos 
de massa no estado do Rio de Janeiro e o mapa correspondente de distribuição desses 
movimentos. Esses produtos podem servir de base para a preparação da sociedade 
e suporte científico aos tomadores de decisões em eventos relacionados a esse tipo 
de desastre. A metodologia de trabalho consiste nas seguintes etapas: a) Análise dos 
bancos de dados MovMassa, S2ID e Desinventar buscando terminar os campos 
essenciais à um banco de dados voltado para movimentos de massa; b) Construção 
de um banco de dados, baseado na etapa (a); c) Processamento dos dados cedidos 
pelo DRM-RJ - Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro sobre movimentos de 
massa em oitenta e três municípios do Estado do Rio de Janeiro; d) Incorporação de 
dados de monografias, dissertações e teses desenvolvidas no Estado do Rio de 
Janeiro, adicionando mais dois municípios (Angra e Teresópolis); e) Mapeamento, 
através do programa Google Earth, de cicatrizes de movimento de massa de mais 
seis municípios do estado (Belford Roxo, Carapebus, Niterói, Nova Friburgo, 
Petrópolis e Quissamã) não contemplados nos itens anteriores, exceto o município 
do Rio de Janeiro; f) Confecção um mapa de distribuição dos movimentos de massa 
no Estado do Rio de Janeiro usando o programa ArcGis. O banco de dados de 
movimentos de massa no Estado do Rio de Janeiro somou mais de 3800 registros 
distribuídos em 91 dos 92 municípios do estado. Espera-se que as informações 
geradas nesse trabalho auxiliem na caracterização dos movimentos de massa que 
ocorrem no estado do Rio de Janeiro, bem como dar apoio à gestão desse tipo de 
desastre pelos gestores públicos e ajudem na prevenção e conscientização da 
população fluminense, a maior afetada por este tipo de desastres. 
 
E-mail: fdourado@cepedes.uerj.br 
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DIVERSIDADE DE MICROALGAS MARINHAS E PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA 
NA BAÍA DE GUANABARA. CONTRIBUIÇÃO DO NANOFITOPLÂNCTON 

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 
Voluntário(s):  
Raquel Neves 
 
A Baía de Guanabara (BG), como reportado em estudos anteriores, é um sistema 
costeiro considerado hipereutrófico, com elevadas concentrações de N-amoniacal e 
fosfato, entretanto, com concentrações de silicato próximas a concentrações 
limitantes. Nesse cenário são comuns florações de flagelados e cianobactérias 
filamentosas. As espécies que dominavam esse sistema mudaram desde a década de 
90, quando diatomáceas microplanctônicas dos gêneros Pseudonitzschia spp e 
Skeletonema spp eram frequentemente observadas em concentrações elevadas (106 
cel L-1). Atualmente a contribuição de frações menores de autótrofos, representadas 
principalmente por flagelados, domina a Água Costeira no Canal Central, essa fração 
é representada principalmente por Tetraselmis spp. (105-106 cel L-1), uma 
Chlorodendrophycea (atualmente contamos com 4 cepas no cepário de microalgas 
da FAOC-UERJ Labcult, duas delas com elevada produção de ácidos graxos poli-
insaturados). No presente estudo analisamos a distribuição do microfitoplâncton e 
nanofitoplâncton na Baía de Guanabara, avaliando tanto a diversidade de espécies, 
quanto a produtividade primária dessas frações de tamanho, com objetivo de discutir, 
em curta escala temporal, relacionando à maré, as variações na abundancia relativa 
de diatomáceas, dinoflagelados, clorodendrofíceas e cianobactérias, e a contribuição 
do nanofitoplâncton para a produtividade primária. A coleta foi realizada em Abril de 
2014, em uma secção transversal no Canal Central, com amostras coletadas em 3 
estações, a cada 2 horas, ao longo de 1 ciclo completo de maré. O nanofitoplâncton, 
na Água Costeira (AC) foi representado principalmente por clorodendrofíceas do 
gênero Tetraselmis, enquanto o microfitoplâncton foi representado por 
dinoflagelados do gênero Prorocentrum e baixa densidade de diatomáeas (colocar 
valores médios de densidade). Com a intrusão da Água Central do Atlântico Sul 
(ACAS), a comunidade de diatomáceas aumenta, representada notadamente pelo 
microplâncton (Rhizosolenia setigera), assim como a disponibilidade de silicato. A 
densidade e produtividade primária do microfitoplâncton e do nanofitoplâncton 
diminuiu com a profundidade. Cabe destacar que a produtividade primária do 
nanofitoplâncton representou entre 80% e 90% da produtividade primária total, 
dominada principalmente pelo sinal pigmentar das clorodendrofíceas. A elevada 
densidade de Tetraselmis na BG pode estar associada à disponibilidade de N-
amoniacal e a diminuição da competição com diatomáceas na AC. A maior 
contribuição do nanoplâncton para a produtividade primária na BG tem implicações 
sobre a teia trófica, influenciando no tamanho dos consumidores primários e 
secundários, e deve ser melhor avaliada, incluindo experimentos in situ e modelos 
tróficos. 
 
E-mail: gleycimoser@gmail.com 
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ELETRICIDADE E MAGNETISMO À DISTÂNCIA PELO USO DA PLATAFORMA 
MOODLE. 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Física Geral 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE FISICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EDUARDO PILAD NOBREGA 
Estagiário(s):  
Otavio Alexander Vianna Roriz 
 
As estratégias colaborativas, e por extensão as interações sociais, são de 
fundamental importância para o aprimoramento dos processos de ensino e 
aprendizagem. Nesse sentido, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
no cotidiano universitário, apresentam uma nova perspectiva para a educação, pois 
os estudantes têm a possibilidade de interagir através das redes de comunicação. A 
respeito da utilização de tais tecnologias, o Moodle tem se consolidado como uma 
plataforma de aprendizagem à distância, ou seja, num ambiente virtual de ensino e 
aprendizagem (AVEA). 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. A escolha dessa 
disciplina para o projeto se deve ao grau de dificuldade apresentada pelos alunos ao 
cursá-la. O projeto se desenvolveu numa perspectiva metodológica centrada nos 
alunos matriculados nos cursos de Física, Engenharias, Matemática, etc. A interação 
dos orientandos com esses alunos se dará através de uma plataforma de 
aprendizagem em rede apoiada na Internet, plataforma Moodle, através da qual, 
poderão acessar o conteúdo da disciplina e realizarem as atividades acadêmicas. O 
projeto direcionou especialmente o desenvolvimento de habilidades e competências 
para a aprendizagem colaborativa e o exercício da autonomia. O Moodle oferece uma 
variedade de ferramentas que podem aumentar a eficácia de um curso on-line. É 
possível facilmente compartilhar materiais de estudo, montar listas de discussões, 
aplicar testes de avaliação e pesquisas de opinião, coletar e revisar tarefas e acessar 
e registrar notas, entre outras. As ferramentas podem ser selecionadas pelo 
professor de acordo com seus objetivos pedagógicos. Todas estas possibilidades 
potencializam a aula virtual e a interação entre os participantes. A familiarização do 
estudante com as ferramentas disponíveis no ambiente é necessária para que o 
mesmo possa participar ativamente do Curso. Assim sendo, vamos apresentar cada 
uma destas ferramentas e mostrar como devem ser utilizadas. 
 
E-mail: eduardo.nobrega@uerj.br 
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FÍSICA E PSICOFÍSICA NA MÚSICA 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Áreas Clássicas de 
Fenomenologia e suas Aplicações 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE FISICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA LUCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA 
Estagiário(s):  
Jessé Nunes Duarte Mendonça 
 
A música tem sido apresentada em diversas culturas ao longo da história como tendo 
diversas funções. Dentre os seus diversos usos, atualmente, seus componentes 
apresentam-se como objeto de pesquisa em diversas áreas do conhecimento 
moderno tais como Física, Matemática, Neurociência, Fisiologia (dentre elas, a 
muscular, relacionada à prática de um instrumento e a vocal, no entendimento do 
funcionamento do corpo humano na produção de sons musicais), Antropologia (como 
um dos objetos de estudo, o uso e manipulação do som em diversas culturas e a 
diferença entre estas) e a Psicologia dentre outras áreas. Este trabalho tem como 
objetivo explanar o que já foi consolidado de estudo no Projeto de Extensão A Física 
na Música, projeto que se propõe a estudar este fenômeno sob diferentes pontos de 
vista, entendendo a complexidade presente em termos de fenômeno físico e 
social/cultural/psicológico/fisiológico, e portanto, possui em seu escopo alunos de 
diferentes áreas de conhecimento. A Música é, de acordo com o Dicionário Online de 
Português, a arte de combinar sons a fim de torna-los harmoniosos e expressivos ou 
ação de se expressar através de sons, pautando-se em normas que variam de acordo 
com a cultura, sociedade, etc. De acordo com Michels (1985), o conceito de música 
remonta à palavra grega musiké. Por meio desta, a Antiguidade Grega entendia como 
a arte das musas. A poesia, a música e a dança estavam unificadas no conceito de 
musiké. Em seguida, particularmente, definiu-se como a arte dos sons. Muito 
verificou-se e ainda continua a prosseguir em termos de pesquisas, na busca de 
entender as alterações que a música ocasiona e dos diversos fenômenos que se 
relacionam aos sons. O trabalho pretende transmitir a ligação de conceitos 
psicológicos com o uso da música, suas principais características gerais e em seus 
constituintes fundamentais: melodia, ritmo e harmonia. Tendo como principal 
referência o livro “Da Música, seus usos e recursos” da autoria de Maria de Lourdes 
Sekeff, livro que está sendo estudado neste período, o trabalho procura articular os 
conceitos apresentados pela autora junto com obras de teoria musical já lidos, como 
Chediak e Copland. Também apresenta uma visão geral sobre o objeto de estudo da 
Psicologia de forma a situar as múltiplas possibilidades de ligação. Além disso, serão 
indicadas possíveis direções a partir dessa pesquisa de leitura que está sendo 
realizada para ampliar o entendimento do uso da música e recursos que esta oferece 
ao ser humano nos diversos níveis que esta, seus autores, intérpretes e inclusive 
ouvintes atingem de forma a induzir estados fisiológicos, mentais e emocionais. 
 
E-mail: mluciag@uerj.br 
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LABORATÓRIO DE INCLUSÕES FLUIDAS: OBTENÇÃO DE DADOS 
MICROTERMOMÉTRICOS 
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):  
Carlos Francisco Morais Teixeira Simões Gomes 
Isabelle de Almeida Freitas 
 
Chamam-se inclusões fluidas, pequenas quantidades de fluido aprisionadas em um 
cristal durante sua formação ou após o término deste processo, se hospedando nos 
defeitos deste, em suas zonações, em suas bordas, ou ainda, em micro fraturas 
geradas durante ou após a cristalização desta fase. As inclusões definem sistemas 
fechados (isocóricos) que podem ser classificado segundo sua pressão, temperatura, 
volume e composição química. Elas podem ser primarias, caso se formem durante a 
gênese do cristal, se aprisionando em suas imperfeições, em zonas de crescimento 
ou bordas do cristal, pode ser secundaria, caso após a formação do fluido haja 
faturamento e o fluido seja aprisionado nestes, ou ainda, pseudosecundaria, caso o 
faturamento ocorra durante o crescimento e seja selado pelo fluido. As inclusões são 
majoritariamente formadas por composição aquosa, de dióxido de carbono, de 
metano e de nitrogênio e podem ocorrer nas fases liquida e gasosa. Caso sejam 
precipitados sólidos adicionais destas inclusões, estes serão chamados cristais-filho. 
O estudo de inclusões fluidas consiste em adquirir, mediante à observação de 
inclusões fluidas individuais em amostras de rocha a partir de um microscópio óptico 
sobre uma platina de resfriamento/aquecimento, as propriedades P-V-T-X de um 
sistema, permitindo obter valiosas informações sobre a gênese do litotipo. A 
microtermometria, técnica utilizada no laboratório, consistem em resfriar a amostra 
até sua solidificação completa e posteriormente aquece-la lentamente, observando 
suas mudanças de fase até ficar com uma só fase. As temperaturas de fusão apontam 
para a composição do fluido, enquanto a temperatura de homogeneização aponta 
para a sua densidade. Durante o tempo do estagio complementar interno, foi 
catalogada a extensa bibliografia do curso referente à disciplina de inclusões fluidas, 
no qual foram sistematizados diversos papers separados por assuntos a fim de 
facilitar os graduandos em localizar artigos e livros sobre o tema, o quais poderiam 
ser adquiridos fisicamente com o professor Ainda, houve a calibração dos aparelhos 
necessários para a microtermometria, com a aquisição e colocação de uma objetiva 
de 100x de aumento, a qual possibilitou a analise das inclusões na lâmina 
microscópica bem como averiguar em detalhes o processo de resfriamento e 
posterior aquecimento da mesma. Foi feito, além disso, a microtermometria de uma 
amostra, a qual consistiu no procedimento padrão de resfriar a amostra mediante à 
utilização de nitrogênio liquido e seu posterior aquecimento a fim de descobrir as 
propriedades P-V-T-x da inclusão em questão. Ainda, uma vez que a anãlise 
microtermométrica é feita por alunos inscritos na disciplina de inclusões fluidas, as 
amostras foram organizadas e rearranjadas no laboratório para facilitar a utilização 
deste espaço. palavras-chave: Inclusões fluidas, microtermometria, propriedades P-
V-T-X Apoio Financeiro: FAPERJ 
 
E-mail: jrnog@uerj.br 
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MONITORAMENTO DA VEGETAÇÃO NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
SURUÍ, MAGÉ – RJ, COM BASE EM CLASSIFICAÇÃO DE USO DO SOLO DE 
IMAGENS LANDSAT 8 – PROCESSAMENTO NO QGIS E PLATAFORMA 
GOOGLE EARTH ENGINE 
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):  
Marcos Abrahao Peixoto de Oliveira 
Voluntário(s):  
Jorge da Paixão Marques Filho 
Com objetivo de compor um Banco de Dados Geográficos (BDG) de Unidades de 
Conservação (UC) do Estado do Rio de Janeiro, o presente trabalho busca contribuir 
apresentando metodologia inovadora no monitoramento do uso e ocupação, da Área 
de Proteção Ambiental (APA) Suruí, localizada no município de Magé na Região 
Metropolitana do Estado, com o fim de ser replicada em outras UCs no Estado do Rio 
de Janeiro. A APA Suruí foi instituída pelo Decreto Municipal nº 2.300 de 22/05/2007, 
e encontra-se estabelecida ao sul, no fundo da Baía de Guanabara, e ao norte, ao pé 
da Serra do Mar, portanto suas áreas de vegetação ainda preservadas estão sob 
risco, devido à pressão antrópica histórica na região. A especulação imobiliária e 
principalmente os grandes investimentos no setor petrolífero nos municípios de 
Duque de Caxias e Itaboraí, colocam a região da APA em uma área de grande 
influência dos desdobramentos da aceleração da ocupação urbana, com baixos 
índices de infraestrutura saneamento, renda e escolaridade. A criação de unidades 
de conservação a nível municipal é um importante passo do poder público para definir 
áreas destinadas à conservação, porém, o monitoramento e mediação de conflitos 
na ocupação da APA carecem de maior atenção e investimentos em mitigação de 
desmatamento e controle da ocupação desordenada. Diante desse cenário, o 
presente estudo propõe estabelecer uma metodologia de monitoramento do uso e 
ocupação atual da APA Suruí, com base na classificação de imagens do satélite 
LANDSAT 8, buscando-se análise comparativa espaço-temporal de 10 anos (2006 a 
2016). Em um primeiro momento, a metodologia apresenta vantagens e 
desvantagens na realização de classificação digital por meio de Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) livre – QGIS – e em um segundo momento os 
procedimentos de classificação digital foram realizados através da plataforma Google 
Earth Engine (GEE). A plataforma GEE é uma das mais avançadas ferramentas atuais 
de processamento de informações geoespaciais de transferência do processamento 
de imagens em desktop para o ambiente de nuvem, não sendo necessário download 
de toda a série temporal dos satélites disponibilizados pelos programas espaciais. 
Outra vantagem é o GEE possuir código aberto, ou seja, o usuário pode programar a 
metodologia desejada e salvar em seu próprio ambiente, ou transferir a 
demonstração em web sites, blogs, etc. O resultado do uso do QGIS, para a 
classificação das imagens no algoritmo MAXVER, mostrou acurácia geral muito boa 
(coeficiente Kappa), possibilitando verificar que houve mudanças significativas 
(aumento) na ocupação das áreas urbanas e no solo exposto, portanto, com perdas 
vegetacionais na APA. Como próximas etapas metodológicas a serem cumpridas, 
haverá a classificação de uso e ocupação do solo a partir da plataforma GEE para os 
dois anos supracitados e que serão comparadas aos resultados no QGIS, esperando 
alcançar novamente valores de Kappa aceitáveis. 
E-mail: vivianuerj@gmail.com 
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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):  
Fabiane Barbosa da Silva 
Lucas Silva Pereira 
 
A serapilheira é a camada superficial do solo formada pela deposição de material 
vegetal local, importante na função de alimentar o ecossistema através da ciclagem 
de nutrientes pela decomposição da matéria orgânica. Os fatores que afetam a 
produção de serapilheira estão relacionados aos aspectos ambientais como 
precipitação, topografia, salinidade e evapotranspiração. Já os fatores biológicos com 
idade, estrutura e condições edáficas. Este projeto tem como objetivo explorar a 
produção de serapilheira, e com a obtenção destes dados analisar a produção de 
biomassa e suas variações sazonais, interações interespecíficas e estimar a 
decomposição da matéria orgânica em florestas de mangue. 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: Avicennia 
schaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle. 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 
em 3 réplicas nos tipos fisiográficos franja, bacia e transição da floresta de mangue. 
A triagem é feita pelos compartimentos: folhas, estípulas, flores, propágulos, galhos 
e ramos, miscelânea, fezes de lagarta e outras espécies. Depois de triado, o material 
é colocado em estufa a 60ºC em embalagens laminadas identificadas com numeração 
da cesta, compartimento e data de coleta, permanecendo de 5 a 7 dias para que o 
processo de pesagem inicie. A pesagem ocorre diariamente até que os 
compartimentos tenham seu peso estabilizado pelo menor valor que, adiante, será 
utilizado para obtenção da biomassa produzida. Para exibição de dados,a produção 
média diária de Janeiro a dezembro de 2017 da 2ª réplica foi analisada e apresentou 
as informações a seguir.Na porção fisiográfica Transição o mês de maior produção 
foi março, onde esse pico foi ocasionado devido à propágulos de A. schaueriana 
compondo 54%, folhas de R. Mangle e A. schaueriana com 15% e 14%, 
respectivamente, da produção. Na Bacia, em março e maio, ocorreram picos na 
produção, sendo em março acarretados por propágulos da espécie A. Schaueriana 
compondo 52% da produção e maio devido a galhos e ramos contribuindo com 44% 
da produção. Na área de franja houve pico em março, referente a produção de folhas 
e propágulos da espécie A. Schaueriana compondo 52% e 41%,respectivamente, da 
produção. A partir dos dados apresentados, é capaz de observar que março foi um 
mês relevante para produção de propágulos de A. Schaueriana para todas as porções 
fisiográficas da 2ª réplica em 2017. Essa análise corrobora estudos anteriores da 
região, sendo necessário um estudo detalhado sobre as variáveis que atuam no 
sistema durante esse período. Possivelmente, mudanças climáticas, fenologia e 
interações interespecíficas são os principais fatores. 
 
E-mail: filipe.chaves@uerj.br 
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PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, PREPARAÇÃO E DEGASAGEM DE 
FILAMENTOS PARA ESPECTROMETRIA DE MASSA POR TERMO-IONIZAÇÃO 
NO LAGIR – LABORATÓRIO DE GEOCRONOLOGIA E ISÓTOPOS 
RADIOGÊNICOS, DA FACULDADE DE GEOLOGIA - 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:  
CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Carla Cristine Aguiar Neto 
Estagiário(s):  
Luisa Santos de Castro Guerra 
 
O LAGIR é o quinto laboratório de geocronologia no país e o único do Estado do Rio 
de Janeiro. É localizado na sala 4043-F, e iniciou em outubro de 2004, a partir da 
instalação do espectrômetro de massa TRITON-Finnigan. No momento, são utilizadas 
as metodologias: Sm-Nd e Sr-Sr, e U-Pb em monazita. Aplicações GEOLOGIA: 
Evolução da crosta terrestre: datação de rochas, mineralizações e eventos geológicos 
(ígneos/metamórficos); Petróleo/gás: datação de rochas sedimentares; estudos de 
proveniência de sedimentos; quimio-estratigrafia isotópica. Mudanças globais: 
datação de eventos paleoclimáticos. MEIO AMBIENTE: Qualidade da água: detecção 
e monitoramento de contaminantes da rede de drenagem e do lençol freático; 
Contaminação do meio ambiente e de seres humanos por Urânio enriquecido 
(produto de usinas de enriquecimento de Urânio para reatores nucleares) e Urânio 
empobrecido. Contaminação do meio ambiente por metais pesados e detecção de 
sua proveniência a partir dos isótopos de Chumbo em aerossóis, solo, água e 
organismos vivos. O plano de trabalho do estagiário interno consiste no 
acompanhamento e treinamento gradual em todos os procedimentos analíticos. 
Entretanto, sua tarefa é especificamente relacionada ao suprimento de filamentos 
nos quais são depositadas as amostras para análises espectrométricas: 
Desmontagem de filamentos usados; Limpeza e descontaminação dos suportes de 
filamentos usados; Soldagem de novos filamentos em suportes descontaminados; 
Desgasificação dos filamentos em aparelho de vácuo apropriado e Documentação 
técnica das atividades realizadas; Limpeza de filamentos. Retirar o filamento usado 
e colocá-lo no recipiente de reaproveitamento de Re ou Ta. Lixar com a lima. Na sala 
de destilação, os suportes são colocados num beaker de vidro médio (400 ml), o qual 
é cheio com água destilada e escorrido três vezes; Após isso, os suportes são 
colocados em ácido nítrico diluído (1 litro de água destilada + 5 ml de HNO3 6N); 
coloca-se o beaker no ultra-som por apenas 5 MIN a 40° C; depois de tirar o becker 
descarta-se a solução do ácido diluído e a enxágua mais 3 vezes com água destilada; 
Colocar acetona e descartar; cobrir utensílios com papel alumínio; Montagem de 
filamentos: Liga- se o soldador no nível 3; Ao pegar a engenhoca de filamentos o 
suporte é encaixado de uma das duas formas: para duplo ou para simples; corta-se 
um pedaço de 2 cm do filamento de Re ou Ta e o coloca na engenhoca e enroscando 
o parafuso para dobrá-lo; depois encaixa-se a engenhoca na pinça de cobre do 
soldador para soldar; Ao desparafusar coloca-se o suporte, com o novo filamento, na 
caixa de plástico para futura degasagem. Degasagem de filamentos: Esta etapa é 
realizada através da fixação dos conjuntos suporte+filamento no aparato por onde 
passa corrente elétrica. O aparato com os filamentos é introduzido na câmara selada 
onde, sob vácuo da ordem de 10-7 atm, recebe corrente elétrica de 4.5 A, tornando-
se incandescentes e liberando gases indesejados. 
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SUPORTE AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PESQUISAS DO 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÂNICA 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Orgânica 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA DOMINGOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ayres Guimarães Dias 
Estagiário(s):  
Thayna Rocha Madeira 
 
O Lab. de Pesquisas em Química Orgânica atua na pesquisa e desenvolvimento de 
materiais poliméricos para aplicações em reações químicas como catalisadores ou 
como suporte de metais, de metodologias sintéticas e produtos com potencial 
atividade farmacológica, em especial com atividade antiproliferativa contra células 
tumorais, antiviral e antiparasitária. Para a execução destas atividades associadas a 
projetos de pós-graduação e de iniciação científica, são necessários solventes 
adequadamente tratados, a síntese de intermediários de reação além do preparo de 
materiais poliméricos, e suporte de metais na matriz polimérica. Os resíduos gerados 
nestes processos necessitam de uma destinação adequada, normalmente envolvendo 
técnicas químicas e físicas que atendam a legislação para a área. Além disso alguns 
equipamentos encontrados no laboratório, como reator de bolas, reator microondas, 
bomba de vácuo e evaporador rotatório necessitam de manutenção e treinamento 
de novos usuários. O suporte ao laboratório de pesquisas do departamento de 
química orgânica, LPDQO, viabiliza o desenvolvimento destas atividades 
fundamentais para o funcionamento adequado do mesmo. De acordo com a demanda 
do Laboratório foi dada sequência em estudos envolvendo síntese de sulfonamidas 
para serem avaliadas posteriormente quanto a sua atividade farmacológica. Foram 
preparadas amino-tetralinas através da aminação redutiva de alfa-tetralonas com 
variados padrões de substituição com acetato de amônio na presença de 
cianoboridreto de sódio. As reações se processaram em refluxo de etanol, em tubo 
selado por uma noite, sendo obtidos rendimentos na faixa de 75-90%, após 
isolamento. Em seguida foram realizados experimentos de aminação de Buchwald 
com a amino-tetralina sem substituintes no anel aromático e ácido fenil borônico, 
sem solvente, em reator de bolas e catalisada por acetato de cobre. Não foi possível 
observar o consumo da amino-tetralina. Decidiu-se então realizar uma reação teste 
com benzilamina como nucleófilo, entretanto também não se observou o consumo 
da amina. Outros métodos de preparação de aril-aminas serão avaliados 
posteriormente. Por fim foi estudada uma metodologia de sulfonamidação em água, 
como alternativa ao método mais amplamente empregado que usa piridina como 
solvente e catalisador da reação. Foi realizado o experimento com benzilamina como 
nucleófilo e cloreto de tosila como eletrófilo, sendo observado o consumo do material 
de partida. A análise do produto da reação encontra-se em andamento. 
 
E-mail: jlo.domingos@gmail.com 
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SEGMENTAÇÃO DISTRIBUÍDA DE IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO 
UTILIZANDO A PLATAFORMA SPARK 

Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Metodologia 
e Técnicas da Computação 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
GUILHERME LUCIO ABELHA MOTA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Gilson Alexandre Ostwald Pedro da Costa 
Estagiário(s):  
Gabriel de Miranda Pontes da Silva 
Voluntário(s):  
Jóse Matheus Fonseca dos Santos 
Renan Bides de Andrade 
 
O alto custo computacional dos processos de segmentação de imagens é um 
problema clássico da área de processamento digital de imagens. Tal dificuldade é 
intensificada pelo aumento do volume de dados de sensoriamento remoto derivado 
das crescentes resoluções espaciais, espectrais e temporais dos sensores que 
produzem imagens da superfície da Terra. Este contexto tem motivado a criação de 
novas soluções computacionais distribuídas, que utilizam clusters de computadores 
afim de reduzir o tempo de processamento das imagens. Uma das plataformas mais 
utilizadas com este intuito é o Hadoop, que fornece uma arquitetura escalável em 
código aberto para processamento distribuído, e que implementa o modelo de 
programação MapReduce. O Hadoop apresenta as limitações derivadas do modelo da 
arquitetura que obriga a aplicação a realizar constantes acessos à memória 
secundária ao final das etapas de Map e de Reduce. Uma alternativa que surgiu para 
tentar evitar este inconveniente e que pertence à mesma família de soluções 
distribuídas do Hadoop corresponde à plataforma Spark. Esta plataforma provê um 
resultado superior em termos de desempenho por possibilitar que a maior parte do 
processamento seja realizado mantendo os dados em memória primária. Estas 
características da arquitetura do Spark criaram uma grande expectativa sobre a 
utilização desta plataforma no contexto da análise de imagens, uma vez que em tais 
aplicações se fazem necessárias múltiplas iterações sobre os conjuntos de dados 
utilizados. O problema abordado no presente projeto corresponde à segmentação de 
imagens com resoluções da ordem de Giga pixel. Na abordagem, as imagens são 
subdividas em recortes que são, por sua vez, segmentados paralelamente por nós 
de processamento distintos. Na etapa de reduce, mais especificamente, é realizado 
um pós-processamento que funde as segmentações dos recortes. O objetivo é que a 
etapa de pós-processamento seja capaz de reduzir a quantidade de artefatos nas 
bordas dos recortes, derivados da subdivisão da imagem original e decorrente da 
falta de comunicação entre os processos durante a segmentação em paralelo dos 
recortes. Assim sendo, a proposta deste trabalho é a migração para o Spark de uma 
solução distribuída de segmentação, baseada na segmentação paralela de recortes 
de imagens, originalmente implementada em Hadoop. O trabalho da presente 
pesquisa inclui a comparação entre o desempenho desta nova versão Spark com o 
da implementação original em Hadoop. Os resultados experimentais realizados em 
um cluster físico composto de dez nós de processamento comprovaram o ganho, 
medido em termos de speedup, de desempenho promovido pelo uso do Spark. 
 
E-mail: guimota@gmail.com 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NIÓBIAS SULFATADAS UTILIZANDO 
SOLUÇÕES ETANÓLICAS DE ÁCIDO SULFÚRICO 
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 
 
O desenvolvimento de materiais sólidos, como nanocompostos e catalisadores 
heterogêneos, é de suma importância para as indústrias dos mais diversos setores, 
mas os cursos de química apresentam certa deficiência na formação em relação à 
esta área, principalmente sob o aspecto prático. Nesta perspectiva, este trabalho foi 
desenvolvido por um aluno do curso de licenciatura em química, com o objetivo de 
contribuir para sua formação acadêmica sobre síntese e caracterização de sólidos e 
gerar tecnologia na área. A motivação para realização deste estudo está relacionada 
à busca por combustíveis oriundos de fontes renováveis, na qual o bio-óleo aparece 
como alternativa interessante para países de grandes dimensões como o Brasil. O 
bio-óleo pode ser obtido por meio da pirólise de resíduos lignocelulósicos, mas não 
pode ser usado diretamente como combustível, requerendo uma série de 
beneficiamentos, dentre eles a diminuição da acidez. A elevada acidez dos bio-óleos 
causa muitos problemas e o desenvolvimento de catalisadores para abatimento dos 
compostos ácidos, via rotas como a esterificação em meio ácido, é fundamental para 
melhorar suas características. Para isto, sólidos ácidos são ambiental e 
economicamente mais indicados, por serem fáceis de separar do meio reacional e 
por apresentarem a possibilidade de reutilização. Por outro lado, o Brasil é o maior 
produtor mundial de nióbio, sendo de particular interesse para a nação o 
desenvolvimento de tecnologia própria com o uso desta matéria-prima. 
Consequentemente, o desenvolvimento de catalisadores ácidos a base de nióbio 
junta à oferta nacional deste metal com o aproveitamento de resíduos de biomassa 
para produção de combustível, ambos de grande interesse para a nação. Os sólidos 
ácidos mais estudados são: resinas, zeólitas, óxidos ácidos e óxidos sulfatados com 
características superácidas. O óxido de nióbio, ou nióbia, é um sólido ácido, mas a 
incorporação de grupos funcionais como o sulfato causa o incremento da acidez de 
diversos óxidos. Recentemente conseguimos provar que a nióbia sulfatada é muito 
mais ativa do que a nióbia na esterificação do que o ácido acético, substância que 
mais confere acidez ao bio-óleo. Em outro estudo mais completo, modificamos as 
condições de tratamento da nióbia com soluções aquosas de ácido sulfúrico, e 
conseguimos obter materiais mais ativos, no entanto a incorporação de enxofre foi 
pequena. Sendo assim, neste trabalho, realizou-se a incorporação de sulfato em meio 
etanólico, para tentar favorecer a incorporação de sulfato à nióbia. Foram 
sintetizados três catalisadores de nióbia sulfatada sob diferentes concentrações de 
ácido sulfúrico em meio etanólico. As propriedades físico-químicas dos materiais 
foram estudadas de modo a compará-las com as da nióbia pura e as dos outros 
catalisadores preparados sob outras condições. Verificou-se que a incorporação da 
nióbia foi favorecida, mas as propriedades texturais dos materiais não foram tão 
superiores às da nióbia pura. 
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UM MÉTODO DE PREPARO DE AMOSTRAS COM ALTA FREQUÊNCIA 
ANALÍTICA PARA A DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE EM RAÇÃO ANIMAL POR 
ICP-OES 
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):  
Kaio do Nascimento Tavares 
 
A indústria de rações para animais domésticos esta em crescimento na última 
década. As rações são compostas, majoritariamente, por carboidratos, mas também 
podem conter proteínas e minerais em menor quantidade. A presença de enxofre 
pode ser um indicativo do conteúdo de proteínas, entretanto, sua determinação em 
baixas concentrações é um processo não trivial. Logo, este trabalho apresenta o 
desenvolvimento e aplicação de um método simples, e de alta frequência analítica, 
para a determinação de enxofre por espectrometria de emissão ótica com plasma 
indutivamente acoplado (ICP-OES) após o tratamento de amostras com hidróxido de 
tetrametilamônio (TMAH). Este método de preparo de amostras consiste na 
solubilização da amostra sólida em TMAH utilizando temperatura, concentração de 
TMAH e tempo controlados. A otimização destes parâmetros foi realizada utilizado 
um planejamento composto central com 23 pontos na porção fatorial, seis pontos 
axiais e quatro réplicas no ponto central a fim de se determinar os níveis dos fatores: 
concentração de TMAH, tempo e temperatura de solubilização. A concentração de 
TMAH e o tempo de solubilização apresentaram significância estatística (p<0,05) no 
método de extração, resultando nas condições otimizadas de temperatura, tempo e 
concentração de TMAH de 65oC, 190 min e 25% (m/m), respectivamente. A 
introdução de soluções contendo TMAH em ICP-OES pode promover interferências, 
espectrais e não espectrais, que são diretamente relacionadas ao sistema de 
introdução de amostras empregado. Neste trabalho, foi utilizado um nebulizador 
Babington V-groove e câmara de nebulização ciclônica, este sistema de introdução 
de amostras apresenta tolerância a soluções com alta taxa de sólidos dissolvidos, 
entretanto não possui mecanismos para remoção de parte da matriz da amostra 
previamente à inserção do aerossol no ICP. A analise de soluções contendo TMAH em 
ICP-OES apresentou emissão de fundo na região analítica para a determinação de 
enxofre (180,7 nm) além da redução de sensibilidade, levando a necessidade da 
correção do fundo e determinação utilizando uma curva de calibração por semelhança 
de matriz. A exatidão do método foi avaliada através da comparação com um método 
padrão, todos os resultados estão em concordância utilizando o teste t com 95% de 
nível de confiança. Nove amostras de ração animal foram analisadas, as 
concentrações de enxofre variaram de 1,94 mg g-1 a 4,89 mg g-1. O limite de 
detecção do método foi de 0,02 mg g-1, calculado como três vezes o desvio padrão 
de dez medidas em branco, dividido pela inclinação da curva de calibração e ajustado 
as diluições necessárias para analise e massa de amostra utilizada. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DA FÍSICA DE DIFERENTES VIOLINOS 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Física / Áreas Clássicas de 
Fenomenologia e suas Aplicações 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE FISICA 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA LUCIA GRILLO PEREZ BAPTISTA 
Estagiário(s):  
Guilherme Irigon Coelho dos Santos 
 
Com uma origem desconhecida e um formato quase que inalterado durante 
quatrocentos anos, desde a escola de Cremona, o violino chama atenção pelo seu 
som bem diferenciado. Numa orquestra leva grande fama e chama bastante atenção. 
Sempre foi caracterizado como um instrumento erudito, porém, hoje, se vê o violino 
presente em músicas populares e nas ruas. Foi tocado e estudado por muitos físicos, 
como Einstein, Max Planck e Hermann Von Helmholtz. É considerado o mais 
sofisticado instrumento de cordas, sempre despertou o interesse de físicos não só no 
âmbito musical como acadêmico. Ao ouvir o som de um Stradivarius e um violino 
industrializado, um músico treinado diz haver um abismo sonoro entre o som 
produzido entre eles, o mesmo também diria haver uma diferença, mas não tão 
perceptível, entre dois violinos industrializados, sendo um mais utilizado que o outro. 
Esta diferença faz com que o músico caracterize o mais tocado como um violino de 
som aberto, mesmo os dois tendo a mesma fabricação, com mesmas cordas e 
material. Por mais sutil que seja, esta diferenciação sonora pode ser notada pelo 
músico e pode causar problemas em orquestras e quartetos. Este efeito muitas vezes 
é atribuído à construção, às cordas e ao tipo de material empregado na fabricação 
dos instrumentos, porém nesta pesquisa minimizamos ao máximo essas variáveis 
utilizando violinos semelhantes, tocados pelo mesmo instrumentista, com cordas de 
datas de fabricação próximas, diferenciando apenas em mais usados e menos 
usados. Através de dois programas de computador, o GRAM 10 e o Audacity, 
mensuramos as diferenças perceptíveis por musicistas comparando através de 
parâmetros acústicos, como o nível de intensidade sonora, os espectros sonoros e as 
formas de onda, a fim de quantizar essa diferença. Também analisamos outras 
características como o tempo de decaimento sonoro de cada violino e o nível de maior 
intensidade sonora de cada nota em cada instrumento. Ressaltamos que o violino 
pertence à família dos cordofones friccionados e por isto está sujeito ao movimento 
de Helmholtz, assim como o violoncelo, a viola e o contrabaixo. Neste trabalho 
também analisamos este movimento e os efeitos causados por este neste tipo de 
instrumento. Esta análise é útil no ramo de pesquisa em Acústica Musical e para 
luthiers, construtores de instrumentos, para que possam entender a Física envolvida 
no violino, como o movimento de Helmholtz, de modo mais palpável e utilizar em 
seus trabalhos. Este trabalho também é útil para professores, tanto de nível médio 
quanto superior, explicarem o movimento de vibração numa corda e os efeitos do 
movimento de Helmholtz. 
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ENCONTRANDO OS NÚMEROS DA SEQUÊNCIA DE FIBONACCI 
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 
 
O objetivo deste projeto é melhorar o ensino e estimular o gosto pela matemática 
em alunos do ensino médio através do uso da história da matemática e também da 
modelagem matemática, que consiste em criar estruturas matemáticas que 
descrevam fenômenos reais, das mais diferentes áreas da ciência - como biologia, 
física, química e astronomia, por exemplo. Este trabalho surge como uma pesquisa 
de natureza aplicada, sobre a sequência de Fibonacci, essa sequência é especial e 
muito importante para a matemática pois a partir dela extraímos a razão áurea, 
número obtido através do quociente entre a soma de dois números consecutivos da 
sequência quaisquer e o maior número entre esses dois. Esta razão é ilustre pois ela 
tende a um número constante, independentemente de quais dois números da 
sequência sejam tomados. É possível notar que vários elementos da natureza são 
encontrados em proporção áurea (razões áureas equivalentes), como na árvore 
genealógica de zangões (abelhas do sexo masculino), conchas do mar, no corpo 
humano, nos padrões de flores e plantas, etc. Além disso, considera-se que 
construções que possuem medidas em proporção áurea são mais belas à visão 
humana, tornando-as mais atrativas. Por isso, encontra-se diversas obras de artes, 
padrões arquitetônicos e invenções humanas em relação direta com a sequência de 
Fibonacci. Diante disso, aplicaremos quatro atividades com os alunos do ensino 
fundamental, que explorem essa sequencia, sendo elas: 1- Quebra cabeça de EVA – 
de lados medindo diferentes números da Sequência de Fibonacci, que quando unidos 
formam retângulos cujas medidas da base e da altura são, consequentemente, são 
dois números de Fibonacci consecutivos. Com o desenvolvimento deste processo, os 
alunos conseguem ver o padrão geométrico da sequência, vendo a espiral 
característica dela-, 2- Completando tabuleiros – onde será possível trabalhar 
probabilidade além da geometria, 3- Achar a razão áurea pelo Excel ou programa 
similar, onde começaremos a trabalhar a informática interligada a matemática com 
os alunos do ensino fundamental, para a construção da sequência e da razão áurea, 
4- Vendo as horas, onde será possível descobrir as horas com os retângulos aureos. 
Diante disso esperamos mostrara uma efetiva participação dos alunos, além de 
mostrar como a matemática está presente no cotidiano. Pretende-se executar uma 
aula prática com alunos de 6° ano do Ensino Fundamental para obtermos melhores 
resultados nas aulas de Matemática que implique aprendizado da Sequência de 
Fibonacci. 
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ENCONTRANDO OS NÚMEROS DA SEQUÊNCIA DE FIBONACCI 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Matemática / 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CRISTIANE OLIVEIRA DE FARIA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Carolina Almeida Fundo 
Estagiário(s):  
Gabriel Gonzaga Lima 
Ruth Isabela Barbosa gonçalves 
Vanessa Barreto da Silva 
 
O objetivo deste projeto é melhorar o ensino e estimular o gosto pela matemática 
em alunos do ensino médio através do uso da história da matemática e também da 
modelagem matemática, que consiste em criar estruturas matemáticas que 
descrevam fenômenos reais, das mais diferentes áreas da ciência - como biologia, 
física, química e astronomia, por exemplo. Este trabalho surge como uma pesquisa 
de natureza aplicada, sobre a sequência de Fibonacci, essa sequência é especial e 
muito importante para a matemática pois a partir dela extraímos a razão áurea, 
número obtido através do quociente entre a soma de dois números consecutivos da 
sequência quaisquer e o maior número entre esses dois. Esta razão é ilustre pois ela 
tende a um número constante, independentemente de quais dois números da 
sequência sejam tomados. É possível notar que vários elementos da natureza são 
encontrados em proporção áurea (razões áureas equivalentes), como na árvore 
genealógica de zangões (abelhas do sexo masculino), conchas do mar, no corpo 
humano, nos padrões de flores e plantas, etc. Além disso, considera-se que 
construções que possuem medidas em proporção áurea são mais belas à visão 
humana, tornando-as mais atrativas. Por isso, encontra-se diversas obras de artes, 
padrões arquitetônicos e invenções humanas em relação direta com a sequência de 
Fibonacci. Diante disso, aplicaremos quatro atividades com os alunos do ensino 
fundamental, que explorem essa sequencia, sendo elas: 1- Quebra cabeça de EVA – 
de lados medindo diferentes números da Sequência de Fibonacci, que quando unidos 
formam retângulos cujas medidas da base e da altura são, consequentemente, são 
dois números de Fibonacci consecutivos. Com o desenvolvimento deste processo, os 
alunos conseguem ver o padrão geométrico da sequência, vendo a espiral 
característica dela-, 2- Completando tabuleiros – onde será possível trabalhar 
probabilidade além da geometria, 3- Achar a razão áurea pelo Excel ou programa 
similar, onde começaremos a trabalhar a informática interligada a matemática com 
os alunos do ensino fundamental, para a construção da sequência e da razão áurea, 
4- Vendo as horas, onde será possível descobrir as horas com os retângulos aureos. 
Diante disso esperamos mostrara uma efetiva participação dos alunos, além de 
mostrar como a matemática está presente no cotidiano. Pretende-se executar uma 
aula prática com alunos de 6° ano do Ensino Fundamental para obtermos melhores 
resultados nas aulas de Matemática que implique aprendizado da Sequência de 
Fibonacci. 
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O ENSINO DA CLIMATOLOGIA E O QUADRO NORMATIVO EDUCACIONAL: 
POR UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM A PARTIR DA 
DINÂMICA ATMOSFÉRICA 
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. 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 dinâmica visa compreender o clima como resultado da 
sucessão de tipos de tempo, oriundas da interação de fatores e elementos e 
materializadas pela circulação atmosférica que permite a materialidade necessária 
para a abordagem que temática tão abstrata. Para compreender como a climatologia 
tem sido abordada 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 de extensão 
“Climatologia para Todos”, realizado no Instituto de Geografia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). De acordo com o cronograma de pesquisa, 
atualmente encontra-se na primeira etapa de execução, a qual prevê o levantamento 
de referências sobre o tema e a análise dos documentos educacionais. Essa etapa 
será basilar para concepção e elaboração dos materiais didáticos adaptados a 
pessoas com deficiência visual, fase a ser cumprida sequencialmente. 
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O NEGRO COMO TEMÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA: A FERRO E FOGO 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Química / Química Orgânica 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
AYRES GUIMARAES DIAS 
Estagiário(s):  
Amaury Jose Quirino 
 
O Ensino de Química no Brasil parece desconhecer às questões raciais envolvendo a 
sociedade brasileira inviabilizando o desenvolvimento de políticas de reparação justas 
na sociedade brasileira através do ensino deste ramo da ciência. Como alternativa a 
essa triste realidade o desenvolvimento de iniciativas educacionais que promovam a 
integração racial e a criação de um ambiente educacional que valorize esta 
importante parcela da população brasileira, reconhecendo seus saberes e assumindo 
o compromisso de eliminar as desigualdades raciais, torna-se uma necessidade 
urgente. A utilização de temas geradores contextualizados com a questão racial tem 
se mostrado uma ferramenta útil para tentar tratar a questão e tornar a Química no 
Ensino Médio algo mais próximo e motivador. Temas envolvendo os saberes das 
populações afrodescendentes como o uso do ferro na mineração ancestral africana e 
a inserção desta mão de obra em trabalhos técnicos qualificados são destacados a 
fim de desfazer o papel secundário atribuído a esse extrato social. A metodologia 
empregada baseia-se no desenvolvimento destes temas geradores e sua aplicação 
em aulas teóricas, onde a discussão de como o conhecimento técnico químico de 
origem africana influenciaram no desenvolvimento do país. A temática busca o 
reconhecimento do aluno deste saber ancestral de sua raça, afastando-o da visão 
estigmatizada e marginal vigente, melhorando sua autoestima e consequentemente 
seu desempenho acadêmico. A questão levantada pelo subtítulo esta relacionada ao 
papel do fogo como elemento transformador dos materiais de origem natural como 
os óxidos de ferro e de cálcio dando origem ao ferro bruto e a cal, respectivamente, 
de grande emprego no Brasil e em outras colônias portuguesas. A preparação do sal 
pode se dar pelo emprego de salinas com aquecimento natural ou também pelo 
emprego do fogo sobre a água do mar. Conceitos químicos envolvendo a 
transformação da matéria como separações e reações de classes de compostos como 
os óxidos são apenas alguns dos exemplos discutidos neste projeto. A busca de 
gravuras e textos técnicos onde o negro esteja presente como nas gravuras de Debret 
e coleções sobre o Brasil como as missões europeias do século XIX fazem parte do 
objetivo deste trabalho. O material didático produzido é aplicado pelos alunos do 
curso de Licenciatura em Química da UERJ em turmas do Ensino Médio de colégios 
públicos e privados, sendo os resultados obtidos avaliados e discutidos entre os 
participantes do projeto. 
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SOFTWARE MODELLUS: SIMULAÇÕES INTERATIVAS NO ENSINO DE FÍSICA. 
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):  
Fernanda Araujo de Oliveira 
 
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, desde o ensino médio até a universidade. Uma 
solução para este problema requer mudanças nos processos de ensino e 
aprendizagem das ciências exatas. Ao longo das últimas três décadas [1,2], 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 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 cognitivos e matemáticos através de recursos mais 
poderosos de cálculo, exploração e visualizações de uma forma bem criativa e 
agradável. Atividades baseadas em modelagem computacional com o Modellus e o 
SuperLogo são desenvolvidas em cursos de físicas gerais para estudantes de diversos 
cursos em todo o mundo [3-5]. Elas foram bem-sucedidas ao identificar e resolver 
as diversas dificuldades dos alunos nos conceitos físicos e matemáticos. Esse objetivo 
foi alcançado principalmente por dois motivos: 1) a possibilidade de ter uma visível 
correspondência, em tempo real, entre as animações com objetos interativos e suas 
propriedades matemáticas definidas no modelo; 2) a capacidade de manipular 
simultaneamente várias representações diferentes, geralmente definidas nas 
condições iniciais do problema. A reação dos alunos é positiva[4] para esse 
complemento ao curso, mostrando uma clara preferência aos trabalhos interativos e 
investigativos realizados em grupo. É muito interessante e cômodo o uso desses 
softwares para materializar conceitos abstratos no processo de aprendizagem dos 
modelos físicos e matemáticos. 
 
E-mail: eduardo.nobrega@uerj.br 
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INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO COM PYTHON 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Metodologia 
e Técnicas da Computação 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALEXANDRE ROJAS 
Voluntário(s):  
PEDRO IVO DE ARAUJO MARQUES 
 
Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de script, 
imperativa, orientada a objetos, funcional. Lançada por Guido van Rossum em 1991, 
é 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. Suporta múltiplos paradigmas de 
programação. A programação procedimental pode ser usada para programas simples 
e rápidos, mas estruturas de dados avançadas estão disponíveis para facilitar o 
desenvolvimento de algoritmos complexos. Grandes projetos podem ser feitos 
usando técnicas de orientação a objetos, que é completamente suportada em Python. 
Assim, o Python se aplica na solução de problemas de várias complexidades. Python 
é uma linguagem livre e multiplataforma. Isso significa que os programas escritos 
em uma plataforma serão executados sem nenhum problema na maioria das 
plataformas existentes sem nenhuma modificação. Python tem uma comunidade 
ativa e vibrante, espalhada por todo o mundo. E, sendo uma linguagem livre, todos 
os seus usuários estão dispostos a contribuir com sua evolução e compartilhar 
experiências com todos. Isso faz com que a documentação seja abundante e existam 
módulos para executar virtualmente qualquer tarefa necessária. Uma vez que os 
programas em Python são distribuídos na forma de código-fonte, qualquer pessoa 
pode alterar, corrigir e melhorar os algoritmos. Isso faz com que os módulos sejam 
maduros e seguros, testados contra diversas situações e diversas vezes. A robustez 
alcançada é um fator relevante. É uma linguagem fácil de aprender; logo nos 
primeiros passos o “programador” é capaz de relevantes realizações; o aprendizado 
é progressivo e com pouco conhecimento o programador produz e amadurece. O 
limite da Linguagem é bastante extravagante, podendo chegar à intensa sofisticação. 
A aprendizagem é rápida, mas pode ser longa em direção ao amadurecimento do 
programador para tratamento de problemas complexos - do simples ao sofisticado. 
Linguagem de interesse comercial, atraente para profissionalização – colocação do 
profissional no mercado. O projeto objetiva elaborar material didático de leitura fácil, 
para apoiar o aprendizado que sustenta o ganho progressivo de experiência e 
amadurecimento da pessoa no uso da linguagem. Este material deverá estar 
estruturado em 16 capítulos com uma pequena parte teórica e exercícios resolvidos 
e propostos. Nos exercícios resolvidos procura-se dar soluções que não fossem 
exclusivas da linguagem Python, mas que alcançassem algoritmos aplicáveis às 
demais linguagens que usualmente são estudadas nos cursos de Ciência da 
Computação. 
 
E-mail: rojas@ime.uerj.br 
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O USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC’S) NO 
ENSINO-APRENDIZADO DE CLIMATOLOGIA DO NÍVEL SUPERIOR 
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):  
Laleska Costa de Freitas 
 
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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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):  
Missilene Yhasnara Rodrigues Silva 
 
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. Devido à velocidade de coleta de dados, uma técnica para 
levantamento topográfico que tem ganhado destaque é a varredura aérea por laser 
ou LiDAR, onde um emissor laser em uma aeronave mede com precisão o relevo. 
Devido aso custos menores, em áreas menores, opta-se por um escâner laser 
terrestre móvel. Outro tópico muito importante para a formação de novos 
profissionais em geologia são os desastres naturais. Durante o período de 
emergência, a criação de mapas para identificar as áreas atingidas e as que podem 
ser trabalhadas é ponto fundamental no processo de busca e salvamento das vítimas. 
Porém, a preparação de uma base de dados com a identificação das áreas 
susceptíveis (prioritárias à desocupação) e as áreas livres da ameaça de desastres 
naturais (prioritárias para futuras ocupações ou relocação de vítimas) é fundamental 
no planejamento estratégico de ocupação urbana das cidades. Uma técnica para 
monitoramento de áreas susceptíveis a movimentos de massa que tem apresentado 
ótimos resultados é a utilização de imagens de RADAR de abertura sintética, que 
monitora as áreas onde ocorreram movimentos de massa recentemente e as áreas 
com uma predisposição natural a estes movimentos. Dentre as geotecnologias, os 
Sistemas Geográficos de Informação se apresentam como poderosa ferramenta 
devido à velocidade e a área de cobertura: grandes áreas são analisadas em um 
relativo curto período de tempo. Essa propriedade além de diminuir o tempo de 
resposta, em geral diminui os custos, fator importante para os orçamentos. 
 
E-mail: fdourado@cepedes.uerj.br 
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INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA PARA TERCEIRA IDADE 
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 
Voluntário(s):  
Merilane Santiago Souza. 
 
O curso de informática tem por objetivo principal desvendar o mistério da informática 
para os nossos idosos. Muitos idosos têm receio em ter contato com o computador 
e, quando veem que não tem nada de anormal ficam maravilhados por estar 
aprendendo algo que consideravam fora da sua realidade. Assim, demostramos aos 
nossos alunos que utilizamos a informática com o intuito de obter acesso às 
facilidades tecnológicas do mundo globalizado. No mundo de novas tecnologias, 
principalmente na informatização do cotidiano de todos os cidadãos, os idosos 
precisam se apropriar dessas novidades para garantir autonomia, independência e 
autodeterminação. O projeto de informática da UNATI desperta grande interesse em 
nosso público, legitimando uma atualização permanente de conhecimento. A 
tecnologia contribui e fornece um suporte para a expressão e comunicação, 
particularmente rico, desenvolvendo a capacidade criativa do aluno no seu dia a dia. 
Os idosos, muitas vezes, criam suas próprias barreiras; com dedicação e força de 
vontade, os alunos se surpreendem com os resultados obtidos.A informática na vida 
dos idosos não consiste apenas no manuseio do computador e na matéria fornecida 
na aula, possibilita, também, a ampliação do conhecimento geral em relação ao meio 
informatizado em que vivem. Torna os alunos mais autônomos na utilização de outros 
aparelhos eletrônicos, tais como: telefone celular, caixa eletrônico, forno micro-
ondas, secretaria eletrônica, os quais eram evitados anteriormente, e agora já fazem 
parte de seu cotidiano. As aulas são ministradas em laboratório próprio para a 
terceira idade. O aluno aprende os conceitos fundamentais relacionados a utilização 
dos computadores, tais como arquivo de informática e memória; reconhecer a 
utilização do software e utilidade das redes de computadores; compreender que a 
tecnologia de informação se encontra integrada em situações cotidianas e como a 
rotina de trabalho com computadores pode influenciar a sociedade. O aluno deve 
conhecer as questões de segurança, ética e rotinas de trabalho relativas à utilização 
dos computadores. Aprende também como lidar com programas de navegação pela 
internet.A informática na vida dos idosos não consiste apenas no manuseio do 
computador e na matéria fornecida no curso, possibilita também a ampliação do 
conhecimento geral em relação ao meio informatizado em que vivem, tornando os 
alunos mais autônomos na utilização da informática para realizar atividades que 
antes dependiam de terceiros, assim como, na utilização de outros aparelhos 
eletrônicos, telefone celular, caixa eletrônico, forno de microondas, secretária 
eletrônica, os quais eram evitados anteriormente, e agora já fazem parte do seu 
cotidiano. O curso capacita os alunos conhecimentos básicos de informática, 
tornando-os aptos a utilizar sem receio os equipamentos da atual sociedade; 
buscando a inclusão digital da terceira idade no mundo contemporâneo. 
 
E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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O USO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Ciência da computação / Sistemas de 
Computação 
Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Alexsandra Barbosa da Silva 
Charles Annibal dos Santos 
Rafael Silva da Costa 
Rosana Carlos Vidal Nascimento 
Estagiário(s):  
Bruno Guimaraes Ochotorena 
Bruno Guimarães Ochotorena 
Voluntário(s):  
Andressa Dantas Cardozo 
Danielle Cruz 
Monique Felix de Morais 
Rhayany Daniel dos Santos 
Shênia Mineiro Martins 
 
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. Frente a essa constatação, o projeto apresentado tem 
como objetivo: 1) A implantação e administração de um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) disponibilizado a todos os docentes que desejarem utilizar em 
suas disciplinas de graduação (www.ead.uerj.br/ava ), a fim de possibilitar a 
utilização do espaço virtual como apoio a atividades presenciais. Vale ressaltar que, 
a legislação do MEC possibilita que 20% da carga horária dos cursos presenciais 
possa ser realizada à distância; 2) Oportunizar aos bolsistas experiências 
significativas neste campo de atuação, tendo em vista que devido ao caráter inovador 
dessas ferramentas, há poucos profissionais com conhecimento consolidado para 
criação e gerenciamento desse espaço, cada vez mais utilizado em diversas 
instituições; 3) O oferecimento de cursos/atividades que visem fomentar a reflexão 
sobre a prática pedagógica, num mundo permeado pelas Tecnologias de Informação 
e Comunicação, além, obviamente, de disponibilizar o suporte técnico e pedagógico 
para os docentes que desejam utilizar as ferramentas com seus alunos. De 2016 até 
hoje foram mais 300 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 
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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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CPA/UERJ – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 
Área temática: Ciências Exatas e da Terra / Probabilidade e estatística / 
Probabilidade e Estatística Aplicadas 
Centro: VICE-REITORIA 
Unidade: VICE-REITORIA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
HILDA MARIA MONTES RIBEIRO DE SOUZA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Glauber Almeida de Lemos 
Narcisa Maria Gonçalves dos Santos 
Estagiário(s):  
Vanessa Leticia Matos da Silva 
Voluntário(s):  
Israel Corrêa Cezar 
 
Título do Trabalho: CPA/UERJ – Comissão Própria de Avaliação Modalidade: Pôster 
Grande Área: Educação Área: Planejamento Educacional Sub-Área: Avaliação de 
Sistemas, Instituições, Planos e Programas Educacionais RESUMO 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, e 059/Reitoria/2018, de 22/02/2018, 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 pela 
Deliberação 343 do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro – CEE, de 
08/04/2014. A Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, de 09/10/2014, 
estabeleceu o roteiro para a construção do Relatório de Autoavaliação Institucional 
ciclo 2015-2017. Ao longo desses dois anos a CPA/UERJ trabalho regularmente, a 
despeito de todas as dificuldades causadas pela crise que a UERJ passou, e 
apresentou dois relatórios, sendo um parcial, em março de 2017, e o relatório final 
em março de 2018. JUSTIFICATIVA A avaliação institucional requer um elevado nível 
de abrangência, de projeção intra e extramuros, revela-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 CPA da UERJ iniciou o 
seu processo de Avaliação Institucional em 2016, com intensificação das suas 
atividades no ano de 2017. Para 2018 o planejamento da CPA/UERJ inicia um novo 
ciclo de 2018-2020 que estabelece de partida a pesquisa de opinião nos três 
segmentos que compõem a Universidade: docentes, discentes e técnicos-
administrativos, e demandará a coleta de dados por meio de questionários em meio 
digital. 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-mail: montes_hilda@hotmail.com 
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FUNDAMENTALISMOS, SEXUALIDADE E DIREITOS HUMANOS: 
EXPANDINDO AS FRONTEIRAS DA DISCUSSÃO 
Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Antropologia Urbana 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
HORACIO FEDERICO SIVORI 
Estagiário(s):  
Mariah Francisco Moreira 
Voluntário(s):  
Cleber M. Ribeiro de Macedo 
 
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 quatro anos, organizamos uma 
oficina, vários seminários locais, um seminário internacional e diversas palestras, 
com a colaboração de estagiários CETREINA. Ao longo dos primeiros dois anos do 
projeto publicamos diversas 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, ao longo do terceiro ano do 
projeto foi desenvolvida a ferramenta denominada “Laicidade, Equidade e Direitos” 
– Repositório de Documentos e Argumentos, que disponibiliza online, de forma 
gratuita, 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, organizados segundo tipo de fonte, de modo 
a criar um acervo sistemático de fontes primárias e secundarias para análise e 
advocacia. Este repositório, disponível no website do CLAM, encontra-se atualmente 
em processo de atualização, revisão do seu layout e ferramenta de catalogação, 
sendo criados descritores para facilitar a busca temáticas. Em conjunto com o 
coordenador e três estudantes de doutorado, a estagiária também participa 
ativamente 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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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 
Voluntário(s):  
Rafaella Nóbrega Esch de Andrade 
 
O culto ao corpo perfeito, à beleza e ao narcisismo, característica da sociedade atual, 
é ligado à magreza. A obesidade e o sobrepeso surgem como marca de vergonha, 
evidenciando horror, feiura e rejeição. A alimentação na contemporaneidade valoriza 
uma objetiva nutrição do corpo, anulando o prazer que o ato de comer traz. Diante 
de um evento traumático, qualquer sujeito se vê com poucos recursos simbólicos que 
neutralizem esse excesso. Para alguns, o conflito psíquico encontra apenas uma saída 
para percorrer fora do psiquismo: o retorno desse excesso ao Real do corpo, o 
engordando. Nesses, o excesso está relacionado ao desamparo frente ao signo da 
falta do Outro, o que os faz utilizar um objeto real – a comida – na mesma proporção 
em que há um aumento da falta. Dessa forma, a obesidade aponta para um além do 
nutrir. No CLINEX, clínica multidisciplinar que atende pacientes com hipertensão e 
doenças associadas, o Serviço de Psicologia estuda o fenômeno do engordar e 
proporciona a esse sujeito uma percepção da relação de ausência do Outro nele, 
produzindo uma simbolização para poder modificar sua relação com o alimento. “A 
vida não é completamente satisfatória, nem nunca nós estamos totalmente felizes. 
Isso é inevitável. Conseguimos seguir mesmo assim, nos segurando nos momentos 
de alegria, Mas quando uma perda avassaladora nos toma, ficamos sem chão. Foi 
assim ao receber um telefonema avisando que meu filho havia falecido num acidente. 
Uma descrença e uma dor tão excessiva que parecia que meu corpo não conseguiria 
conter dentro de si. Quando me olhava no espelho, nem mesmo me reconhecia de 
tão abatida. Porém parecia que comia cada vez mais devido ao crescimento de meu 
corpo, mas eu nem tinha apetite. Tempos depois ganhei força e busquei ajuda 
profissional. Amigos e familiares não conseguiram. Eu sou paciente do CLINEX e já 
sabia o que esperar dos médicos e nutricionistas: a consulta, a pesagem, as 
instruções. E a psicologia? Foi com surpresa que me deparei com um atendimento 
diferente daquele que já fazia. Eu já não era um número, um IMC, era uma pessoa 
com história de vida, com sofrimentos e coisas a falar. Fui convidada a falar sobre o 
que viesse à minha cabeça e não me importar se aquilo parecesse ruim ou não. Pude 
chorar, sofrer a dor, relembrar os momentos bons que tive do meu filho e na minha 
vida. E assim veio a surpresa: um ano depois de sessões semanais com a psicologia, 
percebi que estava emagrecendo novamente, notou a nutricionista. Não se tornou 
fácil lidar com a perda, porém pude cada vez mais seguir a vida, trazendo amor e 
felicidade àqueles que continuavam ao meu redor.” Este é um relato fictício, porém 
verídico. S. é atendida há um ano e meio e assim como ela, 15 pacientes já foram 
triados e atendidos com demandas, dificuldades e resultados semelhantes. Para 
tornar isso possível, foram feitas supervisões semanais além de discussão de textos 
e artigos sobre psicossomática que não são abordados durante a formação acadêmica 
regular. 
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):  
Rafaella Nobrega Esch de Andrade 
Voluntário(s):  
Gabrielle Madruga Fidalgo Brígido 
 
O CLINEX é uma clínica multidisciplinar que atende pacientes hipertensos e com 
comorbidades. A hipertensão arterial atinge 1 em 4 brasileiros, sendo a principal 
causa de AVC e danos em órgãos. O Serviço de Psicologia estuda a hipertensão 
essencial, a não produzida por outras doenças, que engloba 90% dos casos. Essa 
possui causa médica pouco conhecida, ligada a fenômenos psicossomáticos. O 
psicossoma tem correlação com alguns acontecimentos da vida emocional que são 
de tal magnitude que acarretam uma incapacidade de representação simbólica do 
ocorrido, só encontrando uma saída corpórea. Assim, a hipertensão pode ser 
entendida como uma consequência dessa descarga pela via do corpo por meio da 
elevação dos níveis tensionais através do sistema cardiovascular. “Minha questão é 
esse cheiro. Já consultei todos os médicos e não encontraram a causa. Fiz até duas 
cirurgias na face pois tenho certeza de que o fedor é causado pela minha sinusite. 
Tomei diversos remédios, nada mudou. Não saio mais de casa, evito ficar perto de 
todos. O mais difícil é o meu trabalho! Tenho que lidar com pessoas o dia inteiro. 
Abandonei tudo, não sei o que fazer. Muito difícil.” Essa foi a emoção de Ana, paciente 
hipertensa que, após 2 anos dessa angústia, procurou o Serviço de Psicologia através 
de seu médico pelo não controle de sua pressão. Ela chorou toda a entrevista. 
Expliquei a ela a técnica de Associação Livre, que consiste em falar tudo aquilo que 
vem à cabeça. Ela começa a contar, principalmente, a história de seu sintoma. Ao 
fim, Ana interessou-se em continuar o trabalho iniciado e começou o atendimento 
semanal. O trabalho não foi fácil. Foi preciso sair da repetição de seu sintoma para 
reconstruirmos a história de sua vida, a fim de investigarmos o quê em seu percurso 
poderia ter desencadeado aquilo. Tive como suporte para meu lugar de analista as 
supervisões semanais, assim como leitura, fichamento e discussão de artigos sobre 
psicossomática, tema importante não abordado na graduação. O processo de 
elaboração de ligação com a questão relatada está em andamento, mas Ana não se 
queixa mais de não conseguir sair de casa e viver. Retoma seus projetos e volta a 
investir em sua relação com os outros. Suas crises de choro pararam e, hoje, até 
sorri nas sessões, que não versam mais sobre seu sintoma, mas sobre sua história e 
seus planos. A diminuição da angústia modificou seu quadro de variação de pressão, 
estabilizando-o e melhorando sua saúde e qualidade de vida. Há sempre algo de 
diferente numa história recontada que apenas aparenta ser a mesma e é através 
dessa percepção, - que vem apenas com a prática e o estudo realizados nesse projeto 
- que a intervenção analítica produz um corte no discurso, provocando uma mudança 
de postura frente aos acontecimentos da vida. Assim como Ana, desde outubro de 
2017, inicio de meu estágio, outros 10 pacientes percorreram caminhos semelhantes 
e melhoraram tanto nos quadros de hipertensão quanto na qualidade de vida de 
maneira geral. 
E-mail: aloysiofelix@hotmail.com 
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ESPAÇOS NÃO FORMAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA: UMA 
PROPOSTA PARA O PARQUE NACIONAL DA TIJUCA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANDREA ESPINOLA DE SIQUEIRA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Maria Donato 
Estagiário(s):  
Karen Eline Barbosa Ferreira 
 
Os espaços não formais de ensino vêm se destacando na literatura como uma 
possibilidade de contribuição à educação formal, visto que normalmente são locais 
apreciados pelos alunos. Este trabalho foi realizado a partir de uma das linha de 
pesquisa do Departamento de Ensino de Ciências e Biologia (DECB) da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em parceria com o Parque Nacional da Tijuca 
(PARNA Tijuca), cujo objetivo é fornecer aos docentes em atividade, assim como aos 
futuros professores materiais que lhes permitam utilizar espaços não formais como 
parques, jardins botânicos, zoológicos e outros na realização de atividades educativas 
diferenciadas voltadas principalmente para o Ensino de Ciências. Um dos materiais 
produzidos foi o Guia de Campo do Parque Nacional da Tijuca, publicado por Siqueira 
e colaboradores (2013). Para verificar a aplicabilidade desse Guia, foram realizadas 
visitas guiadas ao Parque Nacional da Tijuca (PARNA Tijuca) com alunos da Educação 
Básica de escolas da rede pública e privada do estado do Rio de Janeiro, utilizando o 
Guia como subsídio. A trilha é considerada auto guiada por apresentar ao longo de 
seu percurso placas interpretativas com informações sobre os serviços ambientais 
que a floresta fornece à cidade e a importância de sua preservação. Entre os anos de 
2014 e 2015 foram guiados alunos de instituições de ensino públicas e particulares 
da cidade do Rio de Janeiro e Niterói. Considerando a relevância de fornecer aulas 
diferenciadas aos alunos, que possam facilitar o processo ensino-aprendizagem e na 
promoção de atividades e discussões que auxiliem esses estudantes a desenvolver 
um pensamento crítico e reflexivo sobre as relações entre o ser humano e o 
ambiente, esta pesquisa teve como objetivo analisar a opinião dos alunos da 
Educação Básica, guiados no PARNA Tijuca, em relação a realização de uma aula fora 
do espaço escolar. Ao longo dessa pesquisa foram guiados 541 alunos, tendo como 
base de abordagem em campo o Guia de Campo do Parque Nacional da Tijuca. Com 
o intuito de coletar a opinião dos alunos sobre a visita, foram aplicados questionários 
estruturados com perguntas abertas e fechadas, sobre o que os alunos mais 
gostaram durante a visita, a relação do conteúdo escolar com o que foi visto no 
Parque, entre outras questões. Os dados analisados revelaram que 97% dos alunos 
consideram importante o contato com a natureza e 80% pretendem voltar ao Parque 
Nacional da Tijuca. Os dados revelam ainda que 75% dos alunos nunca havia visitado 
o Parque, e que 86% deles gostaram de todas as atividades durante a visita guiada. 
Os resultados indicam que atividades em espaços não formais como o Parque 
Nacional da Tijuca são apreciadas pelos alunos pelo contato com a natureza, pelas 
novas experiências que proporcionam e que os mesmos acharam interessante ter 
uma aula em uma das maiores florestas urbanas do mundo. 
 
E-mail: aespinola@uerj.br 
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AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO PLANETÁRIO DA GÁVEA (RJ) 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Magui Aparecida Vallim da Silva 
Estagiário(s):  
Thayan da Silva Lopes (In memoriam) 
 
O acesso a locais públicos, por todas as pessoas, é um direito assegurado por lei no 
Brasil. O Planetário da Gávea (RJ) é uma instituição dedicada a difundir Astronomia 
e Ciências afins que se destaca na cidade do Rio de Janeiro como um espaço que 
oferece a seus visitantes sessões de cúpula com variadas projeções, equipamentos 
interativos, cursos diversos, observação do céu, além de exposições temporárias. 
Para o atendimento dos visitantes a instituição disponibiliza monitores capacitados 
pela sua equipe de astrônomos e visitas guiadas para grupos, em sua maioria escolas. 
Pelas caraterísticas citadas, configura-se como um espaço não formal de ensino. Pelo 
seu caráter público e por sua importância como espaço de difusão científica, o 
Planetário da Gávea foi cenário desta pesquisa cujo objetivo foi avaliar a 
acessibilidade de suas instalações, visando seu melhor aproveitamento como espaço 
não formal de ensino pelas pessoas com deficiência. Para a avaliação da 
acessibilidade foi utilizada a metodologia de checklist que serviu de base para todas 
as verificações feitas nos espaços da instituição. O levantamento de dados foi 
realizado mediante visitas ao local, registros de imagens e reuniões informais com 
membros da equipe da Fundação Planetário. Os resultados deste trabalho indicam 
que, apesar do Planetário da Gávea se sobressair como um espaço não formal de 
ensino com inúmeras adaptações relacionadas à acessibilidade, algumas 
inadequações foram identificadas ao cadeirante como a saída sem rampa e a falta de 
locais delimitados nas cúpulas. No que se refere às pessoas com surdez, ou redução 
da audição, e as pessoas cegas ou com baixa visão não foram encontradas 
adaptações no ambiente e nos equipamentos. Destaca-se que o Planetário da Gávea 
produziu um programa em LIBRAS para as sessões de cúpula, mas no momento, ela 
encontra-se indisponível aos visitantes pelo fato do projetor específico estar obsoleto. 
Todos os equipamentos interativos do Museu do Universo estão acessíveis aos 
cadeirantes e respeitam as regras do Desenho Universal. Todavia, no espaço NAVE 
ESCOLA muitas instalações não estão adequadas a pessoas com deficiência. Por 
todas as suas características, o Planetário da Gávea caracteriza-se como um local 
com potencialidades para o ensino multidisciplinar, além de ser exemplo para demais 
espaços não formais de ensino, devido à iniciativa de inclusão identificada em sua 
parte estrutural. Espera-se que os resultados desta pesquisa fomentem discussões 
sobre a acessibilidade e que novas parcerias possam ser estabelecidas entre o 
Planetário e as principais instituições especializadas no atendimento de pessoas com 
deficiência no Rio de Janeiro, como o Instituto Nacional de Educação de Surdos e o 
Instituto Benjamin Constant, visando tornar o Planetário do Rio de Janeiro um local, 
de fato, preparado para acolher visitantes com deficiência em igualdade de 
condições. 
 
E-mail: aespinola@uerj.br 
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(QUASE) SEM PERDER A MAJESTADE: A REPRESENTAÇÃO DO RIO DE 
JANEIRO EM FILMUSICAIS E CHANCHADAS ENTRE O ESTADO NOVO E A 
INAUGURAÇÃO DE BRASÍLIA 

Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CARLOS EDUARDO PINTO DE PINTO 
Estagiário(s):  
Leila Cristina Gibin Coutinho 
 
Os filmusicais e as chanchadas foram gêneros cinematográficos brasileiros que 
atraíram multidões para as salas escuras. Resumidamente, caracterizavam-se como 
filmes de baixo custo, com enredos simples, intercalados por números musicais de 
cantores de rádio, na maioria das vezes sem conexão direta com a história contada. 
Tanto no enredo, quanto nos cenários e nas canções, estavam presentes imagens, 
ritmos e tipos relacionados à cidade do Rio de Janeiro, como a praia de Copacabana, 
o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Carnaval, o samba, o malandro e as mulatas. 
A partir dessa constatação, a pesquisa busca analisar a representação do Rio de 
Janeiro e do carioca nesses gêneros, por meio da análise de filmes realizados entre 
1936 e 1962. Tal recorte cronológico abarca desde o período em que a cidade foi 
habilmente criada/sustentada como sinédoque do país pelo Estado Novo, até o 
momento em que ocorreu a perda do posto de Capital Federal, com o consecutivo 
esforço de manutenção da capitalidade. A recepção desses filmes também é 
estudada, de modo a se compreender como os gêneros populares de cinema 
colaboraram para consolidar um imaginário sobre o Rio em outros cantos do país. 
Para alcançar os objetivos, foram desenvolvidas atividades como a análise dos filmes, 
o levantamento e sistematização de fontes (sobretudo, em jornais e revistas) e a 
leitura, debate e fichamento de produção bibliográfica basal para a pesquisa. Houve 
a participação em eventos com temas pertinentes, a exemplo da I Jornada de Cinema 
Brasileiro, com a temática “O que não sabemos sobre chanchadas e ainda não 
perguntamos?”, ocorrida em setembro de 2017. Em contato com os resultados da 
pesquisa, pude perceber a importância dos filmusicais e das chanchadas para a 
história do cinema brasileiro, além de desconstruir ideias que muitas vezes foram 
difundidas pela crítica, que em sua maioria considerava tais gêneros como produções 
de má qualidade. Ainda, consegui perceber as conexões entre os gêneros populares 
e as imagens da cidade e de seus habitantes, que estavam de acordo com interesses 
governamentais, em especial, de Getúlio Vargas. As conexões entre tais gêneros, 
vulgarmente considerados “alienantes”, e a política local e nacional permitiu notar 
como as comédias, apesar de aparentemente inocentes, podem ser agentes de ações 
políticas intrincadas. Por fim, devo acrescentar a relevância do projeto para a 
formação de uma historiadora, por meio da experiência de lidar com fontes não 
tradicionais, como as (áudio)visuais, treinando meu olhar e minha audição para 
interpretar os filmes. Ademais, o levantamento de fontes e sua sistematização em 
fichas se apresentou uma abordagem metodológica eficaz, somado ao aprendizado 
sobre a história cultural e a história do cinema brasileiro. A orientação e o contato 
com colegas de pesquisa nos debates permitiram a vivência de um ambiente rico, 
onde há efetiva troca de ideias e construção coletiva de conhecimento. 
 
E-mail: dudachacon@gmail.com 
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A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: O 
CASO DAS DOENÇAS RARAS NO BRASIL 

Área temática: Ciências Humanas / Antropologia / Antropologia Urbana 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
WALESKA AURELIANO 
Voluntário(s):  
Israel Mendes Melo 
 
Introdução: No Brasil, algumas doenças raras começaram a receber atenção do 
governo federal durante os anos 1990, como a Doença de Gaucher para qual foi 
desenvolvida uma política específica e a inclusão da Fibrose Cística e da 
Fenilcetonúria nos programas de triagem neonatal, realizados em todo país a partir 
de 2001. No entanto, o movimento social em torno das doenças raras no Brasil 
apenas ganha força na primeira década do século XXI, impulsionando a criação de 
políticas públicas. Nesta pesquisa, analisou-se algumas destas políticas. Objetivos: 
O objetivo principal desta etapa foi mapear as portarias, normas e leis existentes no 
Brasil, em âmbito federal, sobre doenças raras a fim de entender se e como a 
mobilização política de pacientes e também de pesquisadores/médicos afetou a 
construção de uma agenda no legislativo. Metodologia: Fez-se o levantamento, via 
internet, das normas, portarias e leis que mencionassem os termos ‘doença rara’ e 
‘doença genética’. Esse recorte foi feito porque estima-se que das quase 7 mil 
doenças raras identificadas, 80% delas são de origem genética. Posteriormente, fez-
se uma busca de textos na internet que abordassem o histórico de construção dessas 
legislações e sua efetiva implementação no Brasil. Resultados: Dentre as normativas 
levantadas, elaboradas pelo poder público federal, identificamos três de maior 
destaque: 1) a portaria 81/2009 que instituía a Política Nacional de Atenção Integral 
em Genética Clínica; 2) a portaria 199/2014 que instituiu a Política Nacional de 
Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras; e 3) o projeto de lei complementar 
56/2016 que pretende instituir Política Nacional para Doenças Raras no Sistema 
Único de Saúde. A primeira, criada a partir de mobilização de médicos geneticistas e 
também pacientes, nunca foi implementada por falta de recursos humanos 
necessários. A segunda, criada com grande participação de associações de pacientes, 
pesquisadores e médicos, foi parcialmente implementada. Sete centros de referência 
foram habilitados no Brasil, porém, apenas um deles conseguiu receber parte das 
verbas destinadas. Por fim, o projeto de lei citado foi aprovado no Senado em julho 
de 2018 e segue para Câmara dos Deputados para votação, tendo previsto em seu 
texto que as ações voltadas para o cuidado das pessoas com doenças raras sejam 
implementadas num prazo de três anos. Conclusão: Na formação das políticas 
públicas em saúde para as doenças raras no Brasil, as associações de pacientes 
tiveram papel central. A mobilização desses coletivos impulsionou a criação de 
políticas e ações no Sistema Único de Saúde. No entanto, apesar dos avanços, 
percebeu-se que a criação de normas e portarias não tem assegurado plenamente o 
acesso à saúde para essas pessoas. O cenário político-econômico atual aponta para 
possíveis dificuldades para atender as pessoas com doenças raras que, em parte 
considerável dos casos, precisam de atendimento de alta complexidade e 
medicamentos de alto custo. 
 
E-mail: waurelianorio@gmail.com 
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NOVAS FONTES PARA A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA. TRATAMENTO DO 
ACERVO DOCUMENTAL DA REVISTA CADERNOS DO TERCEIRO MUNDO 

Área temática: Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EDNA MARIA DOS SANTOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Angela Maria Roberti Martins 
Jacqueline Ventapane Freitas 
Estagiário(s):  
Lucas do Nascimento Tomaz 
Victoria Cristina da Silva 
Vitor de Araújo Ferreira 
 
Desde 2005, o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino de História do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ vem procurando resgatar o acervo da 
revista Cadernos do Terceiro Mundo, publicação fundada em 1974 e que teve mais 
de 30 anos de intensa atividade jornalística em torno de temas pouco tratados da 
História Contemporânea, em parceria com o Núcleo Interinstitucional de Estudos 
sobre África, Ásia e Relações Sul-Sul/UFRJ. Esta parceria se ampliou com as 
participações do Núcleo de Estudos sobre a História Política da América Latina/UFRRJ 
e o Centro de Documentação e Imagem/UFRRJ, em um projeto de digitalização 
completa do acervo e sua disponibilização aberta aos pesquisadores, com acesso no 
repositório daquela instituição. O acervo completo da publicação brasileira perfaz o 
total de 226 edições. Além dessas, a revista foi editada em espanhol, inglês e as 
edições com sede em Lisboa, Portugal, de onde era distribuída, principalmente, para 
os países do continente africano, constituindo em um volume completo de mais de 
500 edições durante sua existência. Todo este trabalho vem gerando a produção de 
diversos materiais que possibilitam a ampliação do conhecimento sobre História 
Contemporânea e os usos da imprensa no ensino de História. O presente projeto, 
que abriu para a inserção de alunos da graduação do curso de Relações 
Internacionais, além dos alunos da graduação em História, propõe-se a identificar, 
no acervo da revista Cadernos do Terceiro Mundo, reportagens, entrevistas, artigos 
e demais informações publicadas sobre o continente africano, possibilitando que seja 
feito um levantamento completo dos dados para disponibilização aos pesquisadores 
das temáticas políticas e culturais da África de forma organizada e abrangente. O 
levantamento identificado do material será publicado no site do Laboratório de 
Pesquisa e Práticas de Ensino de História da UERJ, com o link direto de cada 
documento para o repositório do acervo digitalizado na base do CEDIM/UFRRJ, 
possibilitando um diálogo com a realidade atual e trazendo mais elementos para os 
estudos sobre o continente africano, não apenas as questões políticas, mas em várias 
outras abordagens. O projeto, ainda, 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 resgatar os movimentos de 
lutas no próprio continente africano e fora dele. Todo esse material é de fundamental 
importância para os estudos sobre a região, bem como de diversas outras temáticas. 
A participação de alunos do curso de Relações Internacionais, por sua vez, amplia o 
diálogo já existente entre as duas áreas do conhecimento. 
E-mail: ednasant.trp@terra.com.br 
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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 / 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:  
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. Em certa medida, entende-se a gradual elevação média 
do IDEB no estado do Rio de Janeiro entre 2008 e 2012, segundo dados 
disponibilizados pelo INEP. Tal elevação, todavia, não significa de forma 
universalizada, a melhoria da qualidade de ensino em muitas escolas municipais e 
estaduais. 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 propugnado 
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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DE LASCAS À LOUÇAS: UMA EXPERIÊNCIA DE CURADORIA ARQUEOLÓGICA 
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):  
Julio Cesar da Silva Marins 
Vitor Hugo de Castro da Silva 
Voluntário(s):  
Pedro Almeida Aguiar 
 
O Laboratório de Antropologia Biológica é uma das poucas instituições autorizadas 
pelo IPHAN, órgão federal responsável pelo patrimônio arqueológico brasileiro, para 
guarda de material arqueológico no Estado do Rio de Janeiro. Assim, além dos 
materiais de pesquisas realizadas pela própria equipe, o recebimento de material 
proveniente de diferentes localidades, principalmente no centro da cidade do Rio de 
Janeiro, coletado por empresas de Arqueologia (Grifo, Zanettini, Documento, 
Artefato, Archaeo e outras). Isto acarretou na ampliação de seu acervo e, 
consequentemente, no aumento da demandanda das atividases de curadoria do 
laboratorio. seguindo as normas para conservação determinadas pelo IPHAN. Assim, 
o acervo arqueológico do Laboratório de Antropologia Biológica exige ações de 
curadoria, gestão e prática de todas as etapas do processo de conservação e guarda 
de materiais (higienização, descrição e catalogação das peças quanto a sua 
categoria/tipo, acondicionamento adequado dos objetos, monitoramento de 
ambiente das reservas técnicas e elaboração de banco de dados sobre os materiais). 
Estas, por sua vez, permitem a preparação de graduandos nas rotinas de uma 
pesquisa arqueológica. Entre os materiais arqueológicos destacamos as ceramicas, 
faianças, porcelanas, vidros, madeiras, ossos (humanos e faunisticos), metais, 
materiais construtivos e cachimbos, o que inclui descrição da forma da peça, as 
técnicas de decoração na superfície, os temas da decoração (motivo, estilo, padrão), 
descrição quanto às dimensões, borda, parte superior e fundo; tipo das marcas 
(inscrições) e localização na peça, identificação do fabricante e data. Com relação a 
identificação dos fabricantes de faianças e porcelanas foi elaborado um Guia de 
Marcas que vem sendo ampliado de acordo com os levantamentos realizados ao longo 
das análises. Assim, pretende-se apresentar a diversidade dos materiais 
arqueológicos e os cuidados a partir de sua tipologia e conservação. Cabe mencionar 
que as ações de Educação Patrimonial em conjunto com a diversidade de materiais 
que são integrados ao acervo do laboratório estimulam propostas de pesquisas que 
têm seus resultados apresentados em monografias, comunicações e painéis em 
eventos acadêmicos, bem como no enriquecimento de material para as ações 
educativas. Desta forma, a preservação deve ser resultado de um processo 
educacional, formal ou informal, que forneça aos indivíduos um instrumental que 
permita identificar, compreender e valorizar o patrimônio histórico-cultural. 
 
E-mail: nancivieira@uol.com.br 
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DINAMIZAÇÃO DA REVISTA MARACANAN: A CONSTRUÇÃO DE UM 
PERIÓDICO SÓLIDO 
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):  
Maira Santana Marinho da Cunha 
 
As Revistas Acadêmicas hoje ocupam um local de grande relevância no fomento da 
produção de conhecimento. Os periódicos digitais possuem a qualidade de serem 
dinâmicos, e possibilitam a rápida publicação de textos. Isto é, a dinamização de 
publicações referentes a dossiês temáticos eleva a qualidade dos debates dentro dos 
espaços acadêmicos seja para docentes, seja para discentes. O fato de serem digitais 
facilita ainda mais o acesso aos textos, o que contribui para a democratização e 
ampliação da produção acadêmica. Para nós, discentes, esses acessos simbolizam 
uma possibilidade de conseguir encontrar de maneira mais veloz os assuntos que 
precisamos. Os periódicos digitais, portanto, são fundamentais não apenas para 
qualificar os docentes que publicam suas produções, mas também para incentivar 
novos trabalhos. Neste sentido, a Revista Maracanan, criada em 1999 pelo Programa 
de Pós-graduação em História da UERJ, vem há um tempo se aprimorando nesta 
qualidade. O incentivo às publicações, divulgação em eventos acadêmicos e 
constante trabalho do Conselho Editorial bem como da Secretaria em tornar a Revista 
cada vez mais orgânica e dinâmica demonstram a compreensão da importância dos 
periódicos eletrônicos. Observamos também como dentro do curso de História é cada 
vez mais presente a leitura de textos de periódicos digitais, o que aponta a constante 
valorização que as Revistas Acadêmicas têm na Universidade. O processo de 
submissão dos trabalhos vem sendo cotidianamente profissionalizado, de modo a 
garantir a qualidade das publicações e do fluxo de trabalhos. Além disso, vale 
destacar que prezamos pela distribuição regional e internacional das produções, de 
forma a garantir a pluralidade da Revista. Ou seja, em nossa concepção o êxito de 
um periódico acadêmico está também vinculado à garantia de compreender como 
cada território constrói determinado conhecimento histórico. A submissão de Artigo 
é feita conforme as normas da CAPES, de titulação mínima de doutor, mas recebemos 
também Notas de Pesquisas, Resenhas, Depoimentos, Entrevistas, Traduções, 
Artigos Livres, além dos Dossiês Temáticos. As submissões são feitas na plataforma 
da Revista, onde os autores podem encontrar todas as políticas de publicações 
permitindo, assim, maior comodidade e eficiência na produção.Buscamos também 
reformular nossos Conselhos Editorial e Consultivo, sempre de acordo com as 
Considerações sobre Qualis Periódico, lançadas pela CAPES em 2016. Mas também 
de forma a contemplar as diversidades regionais, incluindo a participação de 
membros de Universidades do exterior. Por fim, destaco alguns desafios que 
encontramos na qualificação da Revista. Dentre eles, está a elevação da classificação 
da revista no QUALIS/CAPES, de B2 para B1. Visamos também o aperfeiçoamento 
dos padrões e exigências editoriais para obtenção de indexadores de maior relevância 
para a revista. 
 
E-mail: fabianovilaca@gmail.com 
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FONTES PARA A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA: O ACERVO DA REVISTA 
CADERNOS DO TERCEIRO MUNDO 
Área temática: Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EDNA MARIA DOS SANTOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Angela Maria Roberti Martins 
Jacqueline Ventapane Freitas 
Estagiário(s):  
Eduardo Gabriel Lopes Pardellas 
Voluntário(s):  
Alessandro Léccas Marçal Neves 
Camille Cristina Batista da Silva 
Lucas do Nascimento Tomaz 
Victoria Cristina da Silva 
Vitor de Araújo Ferreira 
 
Desde 2005, o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino de História do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas da vem procurando resgatar o acervo da revista 
Cadernos do Terceiro Mundo, publicação fundada no ano de 1974, na Argentina, 
inicialmente, indo para o México, quando do golpe naquele país, e, posteriormente, 
vindo para o Brasil quando a anistia permitiu que seu fundador e diretor Neiva Moreira 
voltasse e retomasse seu projeto no país, e que teve mais de 30 anos de intensa 
atividade jornalística em torno de temas pouco tratados da História Contemporânea, 
com a realização de entrevistas com personalidades tais como Fidel Castro, Yasser 
Arafat, Samora Machel, Agostinho Neto, dentre outros. Este projeto se iniciou com 
uma parceria com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Ásia, África e Relações 
Sul-Sul da UFRJ, ampliando-se com as participações do Núcleo de Estudos sobre a 
História Política da América Latina/UFRRJ e o Centro de Documentação e 
Imagem/UFRRJ, que vem possibilitando a digitalização completa do acervo e sua 
disponibilização aberta aos pesquisadores a partir do repositório da Rural. Todo este 
trabalho vem gerando a produção de diversos materiais que possibilitam a ampliação 
do conhecimento sobre História Contemporânea e os usos da imprensa no ensino de 
História, já distribuído em escolas do município do Rio de Janeiro e em seus acessos 
pela página do Laboratório. Atualmente, além da participação do LPPE no referido 
projeto de digitalização das edições, 4 projetos estão sendo desenvolvidos a partir 
de seu material: 1) Cadernos em Memória, onde são disponibilizadas, na página web 
e nas redes sociais do LPPE, publicações em torno de temas que estejam na pauta 
atual, estabelecendo o diálogo próximo entre passado e presente; 2) Cartas na 
Cadernos, projeto ainda se iniciando, onde será buscado estabelecer o perfil dos 
leitores da Cadernos e analisar a recepção de sua linha editorial nesse diálogo; 3) 
Entrevistas na Cadernos, este com uma bolsa de Iniciação Científica da FAPERJ, 
trazendo algumas das entrevistas publicadas na revista, mas com a contextualização 
do entrevistado e dos eventos políticos a ele relacionados, sendo que o material será 
publicado na página do LPPE e irá compor uma publicação com a história da revista; 
4) O continente africano na Cadernos do Terceiro Mundo, com a participação de 
alunos do PROINICIAR, onde serão levantados e irão se constituir em um guia dos 
materiais sobre os diversos países da África publicados na revista como ferramenta 
para os pesquisadores que tenham interesse nessas temáticas. Todos esses projetos 
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permitem aos alunos o contato com temas de pesquisa e metodologias pouco 
tratadas na graduação. 
 
E-mail: ednasant.trp@terra.com.br 
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HISTÓRIA E 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Angela Maria Roberti Martins 
Jacqueline Ventapane Freitas 
Estagiário(s):  
Natalia da Silva Oliveira 
Voluntário(s):  
Claudia Richulino da Conceição 
Larissa Nobre de Souza 
 
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 a produção de 
mais uma edição da série Escritores, resgatando 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 "WEB" Du Bois, Marcus Garvey, 
Leopold Segnhor, Kwame Nkrumah e outros, bem como serão trazidas 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 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 resgatar 
os movimentos de lutas no próprio continente africano e fora dele. 
 
E-mail: ednasant.trp@terra.com.br 
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HISTÓRIA E PATRIMÔNIO: IGREJA MATRIZ DE SÃO GONÇALO 
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:  
RUI ANICETO NASCIMENTO FERNANDES 
Estagiário(s):  
Alex da Costa Silva 
 
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. A conquista e ocupação do Recôncavo 
Guanabarino ocorreu após a vitória luso-temiminó frente aos franco-tupinambá que 
se envolveram na França Antártica. Após a vitória a coroa portuguesa doou sesmarias 
no entorno da Baía de Guanabara para garantir sua posse. Pelas Ordenações 
Manuelinas, o sesmeiro deveria tornar suas terras produtivas e construir uma capela 
para propagar a fé católica. Entre os primeiros sesmeiros locais 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. No ano de 2017 desenvolvemos várias 
atividades tendo como destaque a criação do Memorial da Igreja Matriz de São 
Gonçalo que é um espaço de visitação permanente e de promoção cultural para a 
comunidade local. 
 
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):  
Matheus Aieta de Albuquerque Silva 
Voluntário(s):  
Pablo Ribeiro 
 
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. Buscando ultrapassar os espaços 
compartimentados de produção do saber, o LABIMI apresenta-se, assim, como 
espaço aberto de reflexão e crítica de todos os aspectos que envolvem o ato (e) 
imigratório e as relações entre nacionais e estrangeiros, realizando diversas 
atividades: - Reunião de pesquisadores dedicados ao estudo dos processos e práticas 
e/imigratórias nos sé. XIX, XX e XXI, contemplando recortes temporais, espaciais, 
étnicos e de gênero; - Proposição de trabalhos comparativos entre diferentes 
nacionalidades de imigrantes e processos vividos em diferentes conjunturas 
temporais; - Promoção de diálogo permanente com instituições, grupos e redes que 
tenham na e/imigração seu centro de interesse, bem como interfaces com 
associações, clubes, círculos ou grêmios recreativos, enquanto instituições capazes 
de criar uma "comunidade imaginada" para os imigrantes; - Contribuição para a 
formação de novos recursos humanos para pesquisas sobre e/imigração; - 
Recolhimento de fontes escritas, visuais, objetos pessoais e depoimentos, que se 
constituirão em acervo do LABIMI, a fim de serem disponibilizados aos interessados 
na temática da e/imigração; - Publicação da Revista Navegar,com periodicidade 
semestral, que divulga trabalhos inéditos escritos em língua portuguesa, espanhola, 
italiana e inglesa, frutos de pesquisas no campo de estudos migratórios, além de 
entrevistas, depoimentos de imigrantes e resenhas; - Organização de eventos 
abertos à comunidade universitária e ao público em geral. Ao longo do primeiro 
semestre de 2018 o LABIMI realizou as seguintes palestras: - “Precisa-se de uma 
criada estrangeira para todo serviço de casa”: cotidiano, agências, resistência no 
mundo do trabalho carioca (1880-1930) - Prof. Ms. Natália Batista Peçanha 
(Doutoranda do PPGHR/UFRRJ) - Situação da Venezuela e os fluxos imigratórios - 
Prof. Dr. Rafael Pinheiro (Instituto Federal de Sergipe) - A Guerra na Síria e a 
Imigração: entre mídia, redes sociais e realidade - Prof. Dr. Ayman Esmandar 
(Universidade da Síria – Damasco) - Pesquisa acerca da comunidade polonesa no 
Brasil: tendências, novos projetos e desafios - Prof. Dra. Renata Siuda-Ambroziak 
(Universidade de Varsóvia - Polônia) - Transcrição de oito depoimentos de imigrantes 
de origem espanhola, num total de dezesseis horas aproximadamente de registros 
gravados. -Para o segundo semestre de 2018 está agendada a realização em 
setembro do Seminário "Mapeamento de um legado: Refugiados, Exilados e 
Imigrantes". 
 
E-mail: domecelle@hotmail.com 
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O ENSINO E A PRÁTICA DE ENSINO EM FILOSOFIA 
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):  
Thais Thomaz de Souza Barreira 
 
Este projeto, em sua 12ª edição, vem sendo desenvolvido de modo contínuo junto 
ao Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia- LLPEFIL/UERJ. 
Trabalha basicamente a questão da Filosofia particularmente para o Ensino Médio. 
Tem por intuito incentivar junto ao bolsista o gosto pela pesquisa no que diz respeito 
ao Ensino de Filosofia. Tem por objetivo, ainda, preparar o estudante de licenciatura 
para exercer futuramente o papel de professor de filosofia no ensino médio. Conta 
com a participação do bolsista de EIC, dos alunos de licenciatura em filosofia da UERJ, 
bem como de alunos e ex-alunos voluntários, estando, também, integrado à dinâmica 
das aulas de Laboratório de Prática de Ensino de Filosofia e ao Estágio Supervisionado 
da Licenciatura em Filosofia no Campus UERJ. A cada ano dedica-se à produção e 
seleção de material didático de filosofia, elaborado majoritariamente pelos próprios 
alunos da UERJ, dentre eles, textos filosóficos, guias de abordagem didática de 
filosofia, quadros sinóticos e esquemas temáticos de filosofia, experiências didáticas 
sobre filosofia e imagem, filosofia e cinema, filosofia e literatura, entre outras; Produz 
ainda material investigativo sobre como ensinar filosofia aos jovens estudantes de 
forma atraente e convidativa, sem perder o rigor que a área de saber exige. Esse 
material vem consistindo em banco de dados para alunos, ex-alunos e professores 
de Ensino Médio cadastrados, de forma a que possam recorrer à produção interna da 
UERJ sempre que o desejarem. A socialização destes produtos vem se dando através 
do site do Laboratório, com repercussão inclusive internacional. Um dispositivo de 
tradução no laboratório possibilita aos interessados a consulta do material 
cadastrado. Há ainda troca de experiências de produção didática com laboratórios de 
ensino de outras universidades com o intuito de socializar o material produzido e 
articular esta produção didática com vistas a futuras publicações. Para tanto tem 
como tarefa instrumentalizar o bolsista de EIC no preparo, catalogação e 
armazenamento em site virtual do material didático produzido pelos estudantes de 
licenciatura em filosofia e selecionado com o auxílio da orientadora, para ser 
disponibilizado no campo virtual. Ao bolsista caberá também o planejamento e 
alimentação do site, do blog e facebook sobre o Ensino de Filosofia do LLPEFIL e o 
auxílio no planejamento dos eventos ligados ao projeto, tais como, jornadas 
filosóficas, encontros, simpósios, colóquios. Palavras-chave: ensino de filosofia, 
textos filosóficos, material didático. site:http://www.llpefil-uerj.net 
 
E-mail: dssolis@gmail.com 
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REVISTA TRANSVERSOS: LEDDES NA CULTURA DIGITAL 
Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARILENE ROSA NOGUEIRA DA SILVA 
Estagiário(s):  
Caroline Gonzaga de Oliveira 
Priscila de Oliveira Araujo 
 
TRANSVERSOS http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/transversos , canal de 
divulgação das pesquisas e atividades do Laboratório do Estudo das Diferenças e 
Desigualdades Sociais (LEDDES-2001),vinculado ao Departamento de História e ao 
Programa de Pós-Graduação em História da UERJ. A Revista viabiliza o experimento 
interinstitucional e transdisciplinar de desnaturalização das diferenciações sociais. 
Analisa as características individuais utilizadas para a construção das diferenciações 
sociais. Dentre estas ressaltamos as de classe e status, de ocupação no mercado de 
trabalho, de gênero, de sexualidade; de geração, as étnicas e a raciais, assim como 
as linguísticas, as regionais e nacionais, entre outras, que não apenas distinguem, 
mas hierarquizam, subordinam, opõem e excluem pessoas, conformam seus 
comportamentos e direcionando suas vidas. Estamos eticamente voltados ao respeito 
às diferenças, contanto que não implique na eliminação do direito à igualdade, ou 
seja, a prerrogativa das pessoas serem tratadas como iguais em todas as esferas 
institucionais que afetam suas oportunidades de vida, influindo no acesso aos bens 
e aos serviços sociais. A publicação deve espelhar a plataforma ética sobre a qual 
nossas pesquisas e a nossa intervenção social se assenta- a luta pelos direitos 
humanos. Três Linhas de Pesquisa orientam os dossiês:Vulnerabilidades , 
Pluralidades e Cidadania Cultural ; Escritas da História no mundo 
contemporâneo;Áfricas e diásporas negras. A revista ampliou a sua periodicidade de 
semestral para quadrimestral- abril,agosto e dezembro em fluxo contínuo de 
recebimento das contribuições para submissão. Os textos são submetidos, sem 
identificação para a avaliação de dois pareceristas e devem atender as exigências 
indicadas nas normas editoriais divulgadas. No momento estamos com seis sessões 
proposta para cada edição assim organizados:Artigos;Notas de Pesquisa; 
Experimentações; Entrevistas; Resenhas. Os esforços da atual equipe, teve como 
resultado a consolidação da Revista e a sua avaliação como Qualis B3 em 2016. 
Destacamos a Cultura Digital, termo que incorpora perspectivas diversas sobre o 
impacto das tecnologias digitais e da conexão em rede na sociedade. 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 do conceito de autor. E, em especial nas formas 
de divulgação dos resultados das pesquisas, inserindo o Laboratório nos efeitos de 
poder da cultura da convergência. A transversalidade dos saberes exige que se 
instrumentalize os pesquisadores para as novas racionalidades produzidas pela 
blogosfera. 
 
E-mail: mrns1950@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 experiência inicial de docência em Filosofia está ligada prioritariamente ao Ensino 
Médio e possibilita, a partir de sólida formação, a oportunidade de investigação 
filosófica com a qual os alunos adquirem a dimensão de que o interesse social deve 
prevalecer sobre o individual e onde a prática crítico-reflexiva é considerada como 
imprescindível à atuação docente. Assim, o professor de filosofia deve ser formado 
de modo a demonstrar que ao final da licenciatura, além de dominar os 
conhecimentos de sua área de ensino, seja também capaz de ensinar 
adequadamente. A UERJ participou ativamente da discussão que havia implementado 
a obrigatoriedade da disciplina Filosofia nos três anos do Ensino Médio (Lei 
11.684/CNE de 2/06 /2008) e junto com os alunos de licenciatura vem discutindo a 
nova reforma curricular que atinge, entre outras disciplinas do Ensino Médio, também 
a filosofia. A iniciação à docência, no entanto, é fundamental para compreendermos 
a postura crítica e o diferencial que representa o ensino de filosofia desde o ensino 
fundamental inclusive. O projeto discute a relevância da filosofia no Ensino Médio 
brasileiro e visa mostrar como a compreensão, expressão e capacidade de 
transcender o senso comum imediato e sem reflexão melhoram significativamente 
com o auxílio da investigação filosófica. Além da experiência de magistério na escola 
de ensino médio, o estudante procura pesquisar e utilizar, à medida do possível, 
metodologias para o ensino de filosofia, a produção de conteúdos a partir da relação 
entre filosofia e sua história, filosofia e ciência, filosofia e literatura, filosofia e artes 
em geral e outras. O projeto incentiva e prepara o aluno que irá se candidatar à 
docência, não apenas a se familiarizar com as técnicas de ensino de filosofia, mas 
também com as metodologias específicas da filosofia voltadas para o conteúdo e a 
pesquisa filosófica. Prepara o estudante para, além de melhor assumir suas tarefas 
de docência em filosofia, dominar o conhecimento de sua área de ensino e a produzir 
ele mesmo material didático a ser utilizado em sala de aula. O aluno participa 
ativamente, então, da feitura de textos filosóficos para o Ensino Médio, da elaboração 
de atividades que implicam a filosofia e as demais áreas de saber. A iniciação à 
docência em filosofia é uma experiência significativa para os estudantes e que estará 
associada também às tarefas do Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o 
Ensino de Filosofia -LLPEFIL, tornando-se, pois, fundamental para a competente 
qualificação do aluno- mestre de filosofia na UERJ. Palavras-chave: ensino de 
filosofia; filosofia e ciência; filosofia e cinema; filosofia e literatura; filosofia e 
imagem. 
 
E-mail: dssolis@gmail.com 
  



 

0153 
 

 
ESCRITAS LIBERTÁRIAS: ENTRE PROSA E VERSO 
Área temática: Ciências Humanas / História / História Moderna e Contemporânea 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANGELA MARIA ROBERTI MARTINS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Jacqueline Ventapane Freitas 
Estagiário(s):  
Larissa Nobre de Souza 
Voluntário(s):  
Natalia da Silva Oliveira 
 
Este projeto traz a experiência literária dos libertários, com destaque aos mais 
intelectualizados, que marcaram presença privilegiada nas atividades socioculturais 
implementadas, estabelecendo uma certa “literatura de compromisso” com os 
princípios libertários. Dentre os escritores que aderiram ou simpatizaram com o 
ideário anarquista, encontram-se nomes como os de Fabio Luz, Domingos Ribeiro 
Filho, José Oiticica, entre outros. Esses escritores abriram suas obras, tanto na prosa 
quanto no verso, a algumas ideias anarquistas, servindo-se delas para analisar e 
criticar os valores da sociedade, bem como descortinar uma espécie de projeto 
libertário de sociedade, firmado em bases mais solidárias, livres e criativas, no 
momento mesmo de constituição e organização do movimento anarquista no eixo 
geográfico Rio de Janeiro-São Paulo. Nesse sentido, o projeto buscou traçar o perfil 
político-literário de cada um deles e sua contribuição no campo das ideias e lutas 
com as quais se envolveram. Dando continuidade, ainda dentro da linha sobre a 
produção literária dos libertários no contexto brasileiro, será trazida a poética 
libertária para a discussão das ações do movimento anarquista também durante 
aqueles anos iniciais do século XX. Aqui pretende-se levantar e analisar os poemas 
publicados na imprensa operária de tendência libertária, de modo a refletir sobre a 
dimensão da poética na dinâmica social vivida pelos militantes, considerando não só 
a prática libertária e a experiência social, como também a questão da percepção e 
da sensibilidade que revelam. Nesse sentido, exploram-se os poemas na difusão do 
ideário anarquista, tomando-os como espaço privilegiado de crítica social e de 
projeção de um ideal. Para dar voz e vez à poética libertária, o trabalho tem como 
corte temporal o período compreendido entre 1890 e 1921, pois foi nessa época que 
as ideias e práticas anarquistas no Brasil tiveram maior repercussão, permitindo o 
florescimento de uma poética libertária de grande impacto e expressão, fonte 
principal do trabalho proposto. Como resultado, pretende-se constituir materiais de 
apoio sobre o anarquismo e o movimento operário a partir de fontes inovadoras a 
serem utilizados nas salas de aula, tanto da Educação Básica, como mesmo na 
formação do docente em História. 
 
E-mail: angelaroberti@uol.com.br 
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USO DE AUDIOVISUAIS E ENGAJAMENTO DOS ESTUDANTES NAS AULAS DE 
SOCIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 
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):  
Diego Cavalcanti de Santana 
Voluntário(s):  
Jonathan Luiz Pereira de Souza 
 
A apresentação visa divulgar os resultados do primeiro ciclo da pesquisa de iniciação 
à docência, intitulada: “Curta-metragem e o ensino de Ciências Sociais na Educação 
Básica em perspectiva disciplinar e transversal”. Esta pesquisa objetiva o 
desenvolvimento de metodologias de ensino das Ciências Sociais, tomando como 
operador metodológico os audiovisuais de curta duração. A escola-campo da pesquisa 
foi o Colégio Estadual João Alfredo, situado no bairro de Vila Isabel no município do 
Rio de Janeiro. A aplicação da metodologia desenvolvida foi em turmas de 1ª e 3ª 
série do Ensino Médio. Ao longo do segundo bimestre do ano letivo de 2017, a 
orientadora e o bolsista se encarregaram das aulas e das avaliações da aprendizagem 
em seis turmas da escola. O foco recaiu sobre o processo de engajamento e 
distanciamento dos alunos durante as aulas e a capacidade dos recursos audiovisuais 
de potenciar a atenção e, consequentemente, a aprendizagem dos conhecimentos 
desta disciplina escolar. As aulas nas turmas da 1ª e 3ª séries seguiram a 
programação definida no Currículo Mínimo de sociologia da SEEDUC, com a 
participação do professor regente das turmas na escolha dos temas e no 
planejamento das aulas. Na única turma de 1ª série o tema foi “Cultura e Diversidade 
Cultural”; nas cinco turmas de 3ª série o tema foi “Estado, poder, cidadania” com 
ênfase na organização política da sociedade brasileira, da Monarquia ao dias atuais. 
Algumas conclusões preliminares merecem destaque: 1- os estudantes, em sua 
maioria, demonstram atenção às aulas em tempo bastante inferior à sua duração - 
cerca de 10 minutos em média; 2- nem sempre a desatenção dá lugar à indisciplina, 
conversas paralelas ou agitação, sua forma mais presente é a alienação do que se 
passa em sala de aula através de distrações com smartphones e "desligamento da 
atenção"; 3- a utilização de recursos audiovisuais envolve a turma no tema da aula 
e gera participação de diferentes níveis (desde a participação ativa do estudante até 
o direcionamento da atenção para observar as imagens); 4- o efeito do recurso de 
produzir engajamento da turma nas aulas é reduzido quando a prática se repete em 
aulas consecutivas; 5- metodologias inovadoras necessitam de abertura de espaço 
na escola para a melhoria da aprendizagem e ruptura com padrões consolidados de 
avaliação. É necessário conjugar novas metodologias de ensino com novas 
metodologias de avaliação para que a aprendizagem seja potencializada. 6- A falta 
de infraestrutura na escola, como pontos de tomada, conexão com rede de internet 
de banda larga, organização do espaço físico, falta de equipamentos como projetores, 
computadores e telas, ainda, a falta de treinamento dos professores são 
condicionantes que criam obstáculos ao uso da metodologia no cotidiano escolar, seja 
na escola campo ou em muitas outras escolas das redes públicas de ensino. O 
primeiro ciclo da investigação levantou novas questões que estão sendo investigadas 
ao longo do ano de 2018. 
 
E-mail: remerique70@gmail.com 
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A EXPERIÊNCIA DE MONITORIA NO ENSINO DE HISTÓRIA DO BRASIL 
REPUBLICANO 
Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CARLOS EDUARDO PINTO DE PINTO 
Estagiário(s):  
Karoline Nascimento Miranda 
 
Atuar na monitoria de História do Brasil IV foi uma experiência enriquecedora. O 
período estudado traz problematizações muito pertinentes aos dias de hoje, 
habilmente abordadas pelo professor regente da turma, que sempre incentivava 
análises sobre o tempo presente, tendo o extremo cuidado de não ser anacrônico. 
Tive o prazer de construir junto com o professor a escolha dos textos da disciplina e 
a oportunidade de lidar com aspectos teóricos que embasavam as aulas. Sob a 
supervisão do professor,também tive a experiência de contar um pouco sobre o meu 
projeto de monografia, que relaciona amas secas e maternidade compulsória das 
mulheres brancas no Brasil pós-abolição, analisando e problematizando a racialização 
e o sexismo das profissões domésticas - principalmente, a de babá - até os dias de 
hoje. O trabalho explora a história do espaço privado, o racismo científico, a 
terceirização do cuidado às negras e a infantilização da mulher branca em face do 
discurso médico higienista. Perpassando a História do Trabalho, do Negro, das 
Mulheres e até da Infância a partir da repercussão escravista na Primeira República, 
delineamos, eu, o professor e os alunos, um debate sobre raça, gênero e classe 
construído a partir das rupturas e continuidades dessa nuance do período, por meio 
dos textos escolhidos para construir a ementa. A relação passado-presente foi algo 
que aprendi em sala de aula e que me fez estar numa situação-espelho, onde me via 
como aluna e repensei minhas próprias ponderações e participações em outras 
disciplinas. Também considero bastante eficaz a observação das aulas durante esse 
período, quando pude perceber os preparativos dos encontros e como eles se 
desenrolam, sempre propondo o debate com efetiva participação dos alunos. Para 
uma estudante que irá iniciar uma carreira de docência, é fundamental esse tipo de 
experiência, pois fez com que eu tivesse contato diretamente com a sala de aula, 
numa posição diferente da de aluna. Consegui compreender, na prática, as leituras 
teóricas associadas à licenciatura. Traçar objetivos e alcançá-los, estabelecer uma 
ementa e como ela é trabalhada durante um semestre e outras experiências, fizeram 
com que o trabalho fosse, de fato, eficaz. Além disso, consegui me aprofundar nos 
temas abordados pela disciplina, por meio da leitura atenta e consequente domínio 
dos textos da bibliografia principal e complementar, inclusive acrescendo os 
conhecimentos adquiridos com meu projeto de pesquisa, a ser estudado e trabalhado 
na monografia. 
 
E-mail: dudachacon@gmail.com 
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MONITORIA DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I: AS EXPERIÊNCIAS DE UMA 
DOCENTE EM FORMAÇÃO 
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 
 
O presente projeto de monitoria da disciplina IFCH - 03139 - História Contemporânea 
I fora iniciado em setembro de 2017 (2017/1). Desde então, atividades estão sendo 
realizadas pela monitora a fim de otimizar o programa da disciplina, tentando 
combater acumulo de dúvidas e a retenção de estudantes. Durante o tempo do 
projeto, estudos dirigidos vêm sendo realizados com as turmas, assim como reuniões 
para a retirada de dúvidas e colaborações por parte da monitora na construção do 
programa do curso. Dessa maneira, a monitora pode trazer demandas de discentes, 
dinamizando o programa do curso. A dinâmica, aliás, vem sendo desde o início uma 
das maiores preocupações de tal projeto: conseguir diminuir a retenção de 
estudantes na disciplina, mas de forma efetiva, mesmo frente a possíveis problemas 
que podem ser impostos a cada período. Trata-se também de garantir que a turma 
não perderá aulas em seus devidos dias, mesmo que o professor tenha que estar 
presente por algum evento acadêmico. Nesse caso, junto ao professor orientador, 
entendemos que a melhor maneira é pensarmos juntos durante o período formas 
extras de avaliação, para além das mais tradicionais, para que a monitora possa 
aplicá-las. Além disso, também é trabalho da monitora fazer a conferência nos 
catálogos disponíveis na Biblioteca do Centro de Ciências Sociais a disponibilidade da 
bibliografia básica indicada no programa de História Contemporânea I, para conferir 
a existência do maior número possível de referências indicadas pelo professor e, 
principalmente, daquelas que serão discutidas em aula. Com as reuniões feitas para 
a retirada de dúvidas, foi possível verificar bom desempenho nas avaliações feitas 
até agora. Salientamos, ainda, a mudança de postura depois de conversar com a 
monitora sobre a matéria: alguns estudantes encontravam-se preocupados, por ser 
a primeira experiência com uma disciplina de Contemporânea, depois de apoio e 
indicações de leitura, esses mesmos alunos já apresentavam uma nova postura na 
prova seguinte, uma postura mais confiante. A monitoria consegue assegurar ao 
estudante que ele terá um outro momento para rever aquilo caso esteja com 
dificuldade, o que possivelmente contribui com sua saúde mental, gerando menos 
pressão. Também vale salientar a contribuição dos estudos dirigidos, por ser um 
momento mais dinâmico, em que se produz um trabalho concomitantemente, 
podendo ganhar pontuação extra no período. O programa feito pelo professor 
orientador, com contribuições da monitora, conseguiu ser seguido por completo, 
mesmo com o difícil cenário em nossa universidade: garantimos as duas avaliações 
obrigatórias e conseguimos aplicar estudos dirigidos. Também garantimos que todo 
o conteúdo presente no programa poderia ser encontrada na Biblioteca do Centro de 
Ciências Sociais. Ao que tange a retenção na disciplina, está baixa, mesmo com a 
delicada situação por qual a UERJ passou, e isso vem sendo construído a partir do 
diálogo entre professor orientador e monitora. 
 
E-mail: fabianovilaca@gmail.com 
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O TEMPO HISTÓRICO COMO EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE INTRODUÇÃO 
DOS ESTUDOS HISTÓRICOS 

Área temática: Ciências Humanas / História / Teoria e Filosofia da História 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
GESSICA GOES GUIMARAES GAIO 
Estagiário(s):  
Maria Carolina Garcia Ramos 
 
Este trabalho tem como escopo o debate acerca do tempo histórico nas aulas de 
Introdução aos Estudos Históricos II. O conceito de tempo tem sido bastante 
disputado pelos historiadores na contemporaneidade e suas múltiplas 
experimentações podem oferecer aos historiadores material para o estudo de 
representações culturais, atuação política dos sujeitos históricos, bem como auxiliar 
na compreensão da ideia de história e imaginário histórico predominante em 
determinado tempo ou comunidade. Como estudo de caso, propomos a aplicação das 
categorias de Reinhart Koselleck, a saber, "espaço de experiência" e "horizonte de 
expectativa" à análise da relação de tempo entre comunidades urbanas e 
interioranas, a fim de avaliar se a tensão entre essas categorias em ambos os espaços 
resulta na aceleração como um traço da modernidade na qual estamos inseridos. 
Para tal, a estudante selecionou como objeto de sua análise a comunidade de 
Sumidouro-RJ, sua cidade de origem. Ao analisar a modernidade como a emergência 
de um novo tempo, Koselleck concluiu que uma de suas características consistia na 
tensão entre as experiências vividas, já não mais capazes de ensinar aos homens 
como se comportar face aos desafios do presente através dos exemplos do passado, 
tendo em vista a aceleração das mudanças e ampliação das expectativas em relação 
ao futuro. Sendo assim, uma das marcas da modernidade seria exatamente o 
afastamento entre "espaço de experiência" e "horizonte de expectativa", e nesta 
tensão surgiria no presente uma nova experimentação do tempo, marcada pela 
sensação de aceleração e pela temporalização, isto é, pela projeção da concretização 
das expectativas no tempo. O objetivo deste projeto consiste em investigar a 
aplicação destas categorias a experiências históricas diversas, a fim de averiguar 
como se comportam em situações nas quais as características do processo de 
modernização, a saber, urbanização, industrialização, circulação das informações, 
entre outros, não são idênticas. A hipótese sustentada aqui é de que, em Sumidouro 
a sensação de aceleração de tempo, tão frequente em grandes centros urbanos como 
o Rio de Janeiro, é mitigada, o que nos desafia a pensar a diversidade da experiência 
da modernidade ainda nos tempos de hoje, bem como abre uma brecha para analisar 
como algumas comunidades ainda se relacionam com a história e o passado a partir 
do modelo da história como “mestra da vida”, cuja dissolução é uma das 
características do conceito moderno de história que segundo Koselleck foi 
gradualmente conquistando hegemonia desde sua emergência em finais do século 
XVIII. 
 
E-mail: gessicagg@yahoo.com.br 
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A NOVIDADE NOS TRÓPICOS: OS USOS DA FOTOGRAFIA NA CASA DE 
CORREÇÃO DA CORTE (1869 – 1876) 
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):  
Vinícius Henrique Martins Monteiro 
 
Desde a chegada da Família Real em 1808, a cidade do Rio de Janeiro experimentou 
um processo de crescimento demográfico de grande relevância. Além da população 
europeia que aqui aportou, o intenso tráfico negreiro fez com que a cidade fosse 
reorganizada em seus múltiplos aspectos, se expandindo e ganhando mais 
complexidade. Isto posto, o processo de criminalização foi algo inerente a este 
crescimento e, com isso, inúmeros depósitos de prisioneiros foram construídos com 
o objetivo de punir aqueles que violavam a ordem. Neste contexto de 
desenvolvimento criminal, a Casa de Correção da Corte, criada para ser o modelo 
prisional do Império, foi construída em 1850 com o intuito de corrigir uma população 
prisioneira que crescia a cada ano. Dentro dessa nova instituição, prisioneiros e 
prisioneiras eram punidos com e pelo trabalho, tendo em vista o discurso capitalista 
do século XIX, que fundamentava a ideia de que o indivíduo em ociosidade tendia à 
pratica de atitudes ilícitas. Assim sendo, oficinas com diferentes tipos de atividades 
foram organizadas com o propósito de corrigir criminosos. Os produtos gerados por 
essas atividades eram vendidos pela Casa de Correção e, ao menos em tese, a renda 
era revertida em benefícios para a instituição. Dialogando com as perspectivas 
cientificistas e raciais evidentes neste período, Luiz Viana de Almeida Valle – médico 
diretor da Instituição – inspirado nas instituições prisionais da Europa e da América 
do Norte, decidiu fotografar presos numa tentativa de reconhecer em traços físicos 
as características da criminalidade. As fotografias foram registradas por um 
prisioneiro, entre 1869 e 1876, período em que o médico em questão esteve à frente 
da Casa de Correção. Dos inúmeros criminosos que passaram pelo complexo 
prisional, apenas 320 foram fotografados, sendo que deste total apenas duas eram 
mulheres. Estas fotografias compuseram dois álbuns intitulados de Galeria dos 
Condenados – um mais luxuoso, tendo o brasão do Império no centro, arabescos 
dourados e forrado com tecido, e outro mais simples, que serviu apenas como espaço 
de experiência – consolidando a primeira sistematização fotográfica de prisioneiros 
no Brasil. Desse modo, o presente estudo tem por objetivo analisar a produção 
fotográfica dentro de um sistema prisional, evidenciando a história da fotografia, sua 
chegada ao Brasil, suas múltiplas funções e, principalmente, destacar a importância 
da Galeria dos Condenados como produto de uma catalogação de prisioneiros, 
iluminando histórias esmaecidas pela exclusão. 
 
E-mail: dudachacon@gmail.com 
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POR TRÁS DOS MUROS DA ESCOLA: A OCUPAÇÃO SECUNDARISTA COMO 
EXPERIÊNCIA SOCIOLÓGICA 
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):  
Tathiane dos Santos Vitorino 
 
Vivenciamos na contemporaneidade um contexto político específico em que a 
educação ganhou contornos mais densos do ponto de vista das reformas e do 
financiamento, sobretudo, durante os anos em que se deram os megaeventos 
internacionais ocorridos na cidade do Rio de Janeiro entre 2010-2016. Como meio de 
resistir a tal conjuntura, os profissionais da educação do estado do Rio de Janeiro 
votaram a greve da categoria no dia 02 de março de 2016. No mês seguinte, em 
apoio, os próprios alunos dessa rede pública estadual deram início ao movimento de 
ocupação das escolas. Considerando a ocupação como uma estratégia de ação 
política, esta envolveu o controle do espaço escolar como um todo e teve como 
principal finalidade a gestão da escola. Tratava-se de uma ação política “[...] que não 
se resume na sua representação ou na sua proposta, mas, sobretudo, no próprio 
fazer cotidiano da escola.” (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2016, p. 06). Neste trabalho, as 
práticas e símbolos da ocupação secundarista são interpretadas como a expressão 
de um novo modo de ser jovem. O movimento de ocupação das escolas é 
compreendido como um anúncio das mutações ocorridas nos processos de 
socialização dos jovens alunos, um processo que - como reflexo - coloca em questão 
o sistema educativo, suas ofertas e as posturas pedagógicas assumidas. Este estudo 
teve por esteio dados de entrevistas semi-estruturadas e relatos informais coletados 
durante a observação participante realizada na ocupação secundarista do Colégio 
Estadual Visconde de Cairu (CEVC), localizado na Zona Norte da cidade do Rio de 
Janeiro. Além das entrevistas, analisei as produções culturais e episódios 
emblemáticos descritos pelos estudantes, bem como reportagens jornalísticas, 
trabalhos acadêmicos e conteúdos produzidos pelos próprios ocupantes sobre o tema. 
Dei especial atenção aos conteúdos criados pelo movimento de ocupação do colégio 
observado através de uma página em uma rede social na internet. A vivência no 
colégio ocupado demonstrou na prática o anseio dos alunos em se desenvolverem 
não somente como indivíduos, mas igualmente como cidadãos. As atividades 
desempenhadas na rotina das ocupações desenvolveram nos alunos um olhar crítico 
sobre decisões micropolíticas no cotidiano da escola e formulou o raciocínio crítico e 
político desses jovens. O acesso dos ocupantes a conhecimentos e discussões que 
antes não estavam presentes no universo escolar propiciou a construção de uma ação 
reflexiva, permitindo-os desnaturalizar as experiências do dia-a-dia em sociedade e 
exercer uma intervenção racional nas suas próprias atitudes, influenciando a sua vida 
pessoal e o convívio com os demais. 
 
E-mail: remerique70@gmail.com 
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A ADAPTAÇAO ACADÊMICA DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA 
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):  
Aressa de Carvalho Viera 
Daiane Passos Moço 
 
A adaptação à universidade é uma etapa na vida estudantil que exige do aluno maior 
autonomia nos estudos, maturidade para gerir diferentes componentes curriculares, 
novas relações interpessoais e o compromisso com o processo de ensino e 
aprendizagem. A transição e adaptação acadêmicas são fenômenos complexos e 
vivenciados de forma diferente pelos alunos. Assim, há alunos que experimentam 
esse momento com expectativas de liberdade e autonomia e outros como ameaça a 
autoestima e ao bem estar pessoal pois, não estão preparados para lidar com as 
dificuldades e exigências deste sistema de ensino. As demandas na transição do 
Ensino Médio para o Superior exigem do aluno altos níveis de independência, 
iniciativa, autorregulação e estratégias de enfrentamento para gerir as adversidades: 
a construção de novas relações, o afastamento de familiares, o ajustamento a novas 
regras institucionais, como também às exigências pessoais, sociais e acadêmicas. 
Desta forma, principalmente no primeiro ano do curso universitário, o estudante 
depara-se com um ritmo novo de vida caracterizado por transformações, que exigirão 
habilidades para adequar-se às novas contingências do ambiente universitário e que 
podem gerar estresse. O abandono não é somente parte do fracasso individual, mas 
provavelmente deve-se às dificuldades encontradas nesta transição e às possíveis 
expectativas dos estudantes antes de ingressarem na faculdade juntamente com os 
novos compromissos que passam a assumir. Em adição aos fatores que contribuem 
para a evasão no Ensino Superior, ressalta-se as dificuldades na adaptação 
acadêmica, o que pode ocorrer por vários motivos: dificuldades financeiras, falta de 
vocação e insatisfação com o método pedagógico. A falta de conhecimento dos alunos 
ao escolherem a profissão e o curso é um fator relevante no desencadeamento das 
dificuldades. Além disso, a depender da configuração do curso e da instituição, o 
estudante pode apresentar dificuldades mais específicas que devem ser associados 
na compreensão da transição e adaptação acadêmica. Neste sentido, diferentes 
fatores podem interferir no ajustamento inicial dos alunos: o próprio curso, a classe 
social, o sexo, a idade, a cultura local, os aspectos cognitivos e sociais e as 
características da própria universidade, como infraestrutura, recursos e serviços. 
Neste projeto específico, que é realizado pelos alunos do PROINICIAR, foram 
identificadas as dificuldades próprias do curso de Psicologia, com alunos do primeiro 
ano e formas de acionar estratégias informacionais e de articulação entre gestores e 
alunos para dirimir os problemas. Como continuidade das atividades, também um 
núcleo de acolhimento para superar dificuldades individuais do estudante de 
psicologia está sendo planejado tendo em vista a capacitação de alunos, em situação 
de vulnerabilidade, para serem mais competentes socialmente e a fortalecerem 
estratégias de enfrentamento dos problemas que lhes são apresentados. 
 
E-mail: adribenevides@gmail.com 
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JANGO: O LEGADO DA DEMOCRACIA E DAS LUTAS POPULARES NO BRASIL 
Área temática: Ciências Humanas / História / História do Brasil 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
VIVIAN CRISTINA DA SILVA ZAMPA 
Estagiário(s):  
Eleandro Diniz Silva 
 
O projeto de pesquisa "Jango, o Brasil que perdemos" tem por objetivo analisar 
diferentes dimensões do governo Goulart, ligadas à democracia, à emancipação 
política e às políticas de inserção social no Brasil. Na atual fase do projeto, estamos 
desenvolvendo estudos sobre o conceito de democracia defendido e vivenciado 
durante a trajetória de João Goulart. Para tal, utilizamos uma metodologia baseada 
no levantamento e análise de discursos, a partir de jornais, vídeos, gravações de 
programas de rádio, de documentos relativos a João Goulart, presentes em diferentes 
arquivos, incluindo o Instituto João Goulart e de fontes de instituições que tiveram 
ligação e/ou estavam inseridas no projeto político e democrático de seu governo para 
o Brasil. A despeito da complexidade do tema, é possível verificar, a partir dos 
discursos de Jango, que a condição básica para a efetividade da democracia no Brasil 
seria a consolidação da democracia econômica. Esse pensamento, inserido no projeto 
trabalhista, do qual foi um dos mais expressivos constituidores, foi alvo de acusações 
de opositores, que o indicavam como parte de uma articulação comunista no Brasil. 
Neste período, foram notórias as grandes campanhas de difamação do presidente, 
realizadas por diferentes organizações. Diante do ataque desses e de outros grupos, 
financiados pelo alto empresariado nacional e pelo capital estrangeiro, Jango 
manteve sua sólida posição de defesa das instituições democráticas do país. No auge 
do processo de radicalização política, que se desdobrou no golpe de 1964, Jango 
comentou sobre as tentativas de desestabilização de seu governo e de seu 
comprometimento com a democracia, no comício de 13 março na Central do Brasil 
“(...) Mistificam com a supervalorização do perigo comunista, como se não fôssemos 
uma democracia plantada irremovivelmente no coração de nossa gente. Estou firme 
na defesa e ao lado do povo”. (FERREIRA; GOMES, 2007, p. 220). Como resultados 
parcialmente alcançados, podemos afirmar que em diferentes momentos de sua vida 
pública, Jango manifestou seu compromisso com a democracia, pautando-se pela 
defesa da legalidade e das instituições representantes da sociedade brasileira, tais 
como os sindicatos, a União Nacional dos Estudantes e as Ligas Camponesas. Desta 
forma, pretende-se, por meio deste Pôster, problematizar imagens e falas de Jango, 
a partir de sua ligação com o movimento estudantil, o movimento sindical, as ligas 
camponesas e o Programa Nacional de Alfabetização, de forma a destacar as suas 
contribuições para o legado das lutas populares no Brasil. 
 
E-mail: vivianzampa@hotmail.com 
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NASCIMENTO DE LEITORES EM RODAS COMUNITÁRIAS 
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: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO ROSA 
Estagiário(s):  
Thaís Abreu Vianna 
 
O estágio tem como propósito ampliar as atividades de estimulo à leitura 
desenvolvidas pelo Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti- CAC, 
através de rodas de leitura e eventos literários com a comunidade, especialmente 
com as crianças da Educação Infantil, e dar a oportunidade aos estudantes bolsistas 
de atuarem numa instituição comunitária que há mais de 30 anos é referência de 
competência na articulação do saber popular com o saber científico. 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.Neste período as atividades do projeto foram 
focadas na Comemoração de 30 anos do CAC, quando também foi renovado o 
convênio de mais de 20 anos com a UERJ; no Chantier com os franceses e nas 
atividades com a ONG Rede Ecológica. Na comemoração dos 30 anos do Centro 
Comunitário com a Assinatura da Renovação do Convênio com a UERJ e Prefeitura 
de São João de Meriti, as rodas de leitura com as crianças envolveram a preparação 
de um recital de poesias para a celebração comemorativa e a preparação de 
exposição histórica. No Chantier França-Brasil, durante a visita do grupo de 
franceses, que esteve desenvolvendo atividades de Artes no CAC houve um intenso 
intercâmbio cultural, tanto para as crianças como para os estagiários. Estudaram 
autores franceses e a cultura da França. A relação com a ONG Rede Ecológica 
favoreceu várias leituras de textos científicos sobre composteira, cultivo da 
alimentação, saúde, e atividades de experimentos e descobertas científicas foram 
realizadas envolvendo crianças e estudantes de escolas de Ensino Médio e segundo 
segmento do Ensino Fundamental. Também, neste período, iniciou-se as rodas para 
reflexões com as crianças sobre situações de conflitos emocionais, em parceria de 
cooperação com a Woodbury University, USA, e com o Emotional Intelligence 
Institute. 
 
E-mail: nalucarvalhorosa@gmail.com 
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A COORDENAÇÃO DE ESTAGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO NA FEBF: 
AVANÇOS E DESAFIOS 
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):  
Cassiane Alcantara do Carmo Romão 
Douglas Aguiar de Souza 
 
O projeto "Núcleo de Coordenação Estágio da FEBF” tem como finalidade sistematizar 
os procedimentos e alguns princípios do trabalho pedagógico da disciplina Estágio 
Curricular Obrigatório para os estudantes e os docentes. Ao mesmo tempo tem 
propiciado debates, estudos e troca de experiências entre os docentes desta 
disciplina nos três cursos de licenciaturas oferecidos na unidade acadêmica: 
pedagogia, matemática e geografia. Neste ano deu-se continuidade as reuniões 
mensais entre os professores e com os alunos quando necessário, o Blog tem sido 
atualizado e, também, as interlocuções com as redes de ensino na Baixada 
Fluminense vem se ampliando e desdobrando-se em cursos de extensão e atividades 
realizadas através de projetos de pesquisa e/ou palestras realizadas pelos 
professores desta disciplina. Os resultados do trabalho da bolsista e da coordenadora 
do projeto pode ser sistematizado em 5 atividades específicas: 1) a manutenção do 
blog tem garantido uma maior sistematização dos documentos, dos 
encaminhamentos e das referencias teórica ao estágio. Inclusive os docentes têm 
contribuído com a ampliação das indicações bibliográficas para os diferentes estágios; 
2) a continuidade dos encontros mensais e a estruturação de quadro permanente de 
professores nas disciplinas de estágio tem possibilitado a constituição de um coletivo 
para discutir e exercer a docência nesta área; 3) a realização do I Encontro de Estágio 
Curricular da FEBF contou com intensa participação dos estudantes e docentes da 
unidade; 4) a organização coletiva das ementas das disciplinas de estágio curricular 
obrigatório para a reforma curricular nos três cursos da FEBF e 5) o levantamento e 
a organização das documentações dos estágios realizados nos últimos 3 anos no 
arquivo da Faculdade cujo objetivo é mapear as instituições onde os estudantes têm 
realizados os estágios. Dentre os resultados alcançados cabe destacar o I Encontro 
de Estágio Curricular da FEBF que foi uma atividade que envolveu dezenas de 
estudantes e professores da unidade e permitiu, pela primeira vez, um espaço de 
discussão sobre a formação docente a partir desta disciplina. Tivemos a apresentação 
de trabalhos, aproximadamente vintes resumos, que foram submetidos pelos 
estudantes da disciplina de estágio, e que foram debatidos com os demais estudantes 
da graduação da Faculdade. Consta-se que os resultados do trabalho neste ano 
apontam os vários avanços e os muitos desafios que o projeto de implementação da 
coordenação de estágio terá no próximo período para que o estágio curricular tenha 
importância como as demais disciplinas obrigatórias no curso de licenciatura da FEBF. 
 
E-mail: gil.barao@hotmail.com 
  



 

0164 
 

 
A GEOGRAFIA DOS ALUNOS CEGOS E COM BAIXA VISÃO 
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, 
sobretudo, o ensino de Geografia a alunos cegos e com baixa visão. Para tal, toma 
como passos iniciais, primeiro, as investigações quanto às definições e reflexões 
sobre o que é cegueira no âmbito da medicina e da educação. Nesse sentido, 
observamos que a definição de cegueira e baixa visão para a medicina segue 
parâmetros bastante quantitativos. Para a educação a definição segue padrões 
funcionais que alargam bastante a classificação para entender o aluno cego e com 
baixa visão. Embora as duas classificações, uma mais quantitativa e outra funcional, 
pareçam contraditórias, ambas colaboram para o entendimento da vivência que a 
pessoa cega ou com baixa visão possui diante da sua relação com o mundo exterior. 
O segundo passo inicial para o prosseguimento do presente projeto realizou-se um 
levantamento a respeito da evolução da legislação brasileira quanto à educação 
inclusiva. Nos meios legais brasileiros muito tem se avançado em conferir direitos 
relacionados a grupos minoritários e aos deficientes físicos. Portanto, entre outros 
documentos, destacam-se: a Lei nº 7853/89 (que dispõe sobre a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), a Lei nº 9394/96 (a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), a Lei nº 10.172 (que aprova o Plano Nacional de 
Educação) e a Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação, de 11 de setembro 
de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica. Esses passos são importantes para os próximos passos visto que, embora 
haja pesquisas na área, elas estão relacionadas à produção de materiais que possam 
conferir suporte ao professor de Geografia tendo uma orientação filosófica empirista 
ligada à noção do ser biológico que tem como gênese de conhecimento a experiência 
sensível (SUCHODOLSKI, 2000). Porém, de acordo com o embasamento teórico-
metodológico da ciência geográfica e tendo por base a noção do indivíduo social e 
histórico, nosso objetivo geral é averiguar o modo em que o pensamento da pessoa 
cega ou com baixa visão opera a própria espacialidade. Como questão norteadora, 
quais são os elementos espaciais e como esses são apreendidos pelos alunos cegos 
levando-os a uma visão de mundo? A partir disso, temos como objetivos específicos 
discutir as noções de imagens e memória visual em Ormelezi (2000) e o olhar da 
mente e os modos de “ver” o mundo em Sacks (2010) para relacioná-las à base 
conceitual da geografia em Souza (2013). 
 
E-mail: vaniarjsilva@gmail.com 
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A COORDENAÇÃO DE CURSO COMO ESPAÇO FORMATIVO 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):  
Ainá Dionisia Santos Bawa 
Aline Francisca Ferreira da Silva 
 
O Projeto EIC intitulado "Apoio Acadêmico à Coordenação de Graduação" mostra-se 
de relevância fundamental para a ampliação da formação do estudante de Pedagogia, 
considerando a inserção do mesmo em atividades gestoras do curso. A 
intencionalidade deste projeto se justifica por propiciar à formação da bolsista 
alocada na Coordenação do Curso de Pedagogia UERJ/Maracanã um conhecimento 
diferenciado acerca das rotinas e procedimentos administrativos e acadêmicos 
concernentes tanto ao Curso e à Faculdade, quanto à Universidade em termos 
amplos. Tal importância formativa mostra-se presente, de maneira particular, para 
estudantes de Pedagogia, permanentemente estimulados, em sua trajetória de 
formação profissional, a refletirem sobre diferentes movimentos e espaços 
formativos. Tal projeto é articulado a outros dois intitulados "Projeto de Apoio à 
Coordenação do Curso de Pedagogia" e "Entreturmas". As bolsistas dos três projetos 
realizam atividades integradoras e complementares aos dois projetos. Assim, 
acompanham 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, a bolsista tem a oportunidade de vivenciar 
ampla experiência na área de gestão pedagógica, através de um universo pouco 
explorado nas Licenciaturas. Desta maneira, 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. Com a atuação da bolsista é possível realizar as atividades de rotina da 
Coordenação, considerando a perspectiva de uma estudante do curso envolvido na 
gestão. Destaca-se, ainda, a experiência formativa que envolve o cotidiano de 
interrelações no atendimento aos alunos e aos professores. 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. As bolsistas envolvidas em EIC na Coordenação de Curso contribuem 
demasiadamente para a construção do ambiente acolhedor aos seus colegas de 
curso, assim como, à articulação entre as perspectivas acadêmicas, gerenciais e 
sociais. Nosso objetivo ao manter e integrar tais projetos é que seja possível ampliar 
ainda mais os canais de comunicação junto aos estudantes, assim como as 
possibilidades de interação entre os mesmos. A contínua revisão dos procedimentos 
da Coordenação faz parte da pauta constante de atividades e envolve a avaliação das 
bolsistas envolvidas. Como perspectiva futura, pretende-se dar continuidade às 
atividades já em desenvolvimento, assim como as de atendimento aos alunos do 
Curso de Pedagogia e de acompanhamento de processos envolvendo situações 
diversas relativas à vida acadêmica dos mesmos. 
 
E-mail: paulacidlopes@gmail.com 
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A ESCUTA E A FALA NO AMBIENTE HOSPITALAR: ASSISTÊNCIA 
PSICOLÓGICA AOS PACIENTES CARDIOPATAS E SUAS FAMÍLIAS 
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):  
Carolina Paulino Barreto 
Voluntário(s):  
Victoria Gomes de Menezes 
 
O presente projeto permite ao aluno de graduação em Psicologia conhecer e atuar 
com base nos preceitos da Psicologia Hospitalar, a partir de sua inserção em uma 
instituição de saúde – o Hospital Universitário Pedro Ernesto. O aluno estará 
acompanhado por residentes de psicologia, o que permite a troca de experiências e 
o desenvolvimento de habilidades profissionais. Além disso, ocorre a integração com 
a equipe multiprofissional de saúde. O trabalho se dá em duas unidades destinadas 
a oferecer cuidados intensivos aos pacientes cardiopatas: o CTI cardíaco e a Unidade 
Cardio Intensiva. O CTI cardíaco recebe pacientes em pré e pós-operatório de cirurgia 
cardíaca, sendo as mais comuns, a revascularização do miocárdio e as trocas 
valvares. Após a realização da cirurgia, o paciente pode ingressar no Programa de 
Reabilitação Cardíaca, e nesse caso, permanece em acompanhamento pela 
psicologia. A Unidade Cardio Intensiva está destinada a pacientes portadores de 
cardiopatias, que chegam ao hospital via sistema de regulação. O projeto trabalha 
com a perspectiva desafiadora de conciliação entre teoria e prática, contribuindo para 
o treinamento e formação de profissionais mais capacitados a atuar na área da saúde, 
uma vez que tal campo não é consideravelmente abordado durante a graduação. O 
adoecimento e a internação trazem implicações psicológicas para o indivíduo e sua 
família, principalmente quando essa internação ocorre em um ambiente de terapia 
intensiva. Desse modo, tanto para o paciente grave como para seus familiares, a 
internação hospitalar, em geral, está atrelada a uma série de aspectos capazes de 
suscitar fortes reações emocionais. Pode-se considerar que a situação de 
adoecimento e de internação representa um momento de crise na vida do sujeito, 
com a presença de angústia, solidão e impotência. Alguns fatores concorrem para 
esse fato, tais como: a saúde da pessoa encontra-se ameaçada; o hospital é um 
ambiente estranho e alheio à rotina de vida dessas pessoas; a dificuldade de se obter 
informações, além da possibilidade de chegarem informações desencontradas por 
parte dos diversos membros da equipe; o tratamento que pode ser impessoal e 
descomprometido. O trabalho da psicologia tem como objetivo operar para um 
resgate da subjetividade, nesses espaços, em que predominam a realização de 
procedimentos médicos e a atenção e o cuidado da maior parte dos profissionais 
estão voltados para o corpo físico e para os aspectos orgânicos do paciente. Além 
disso, nosso trabalho busca facilitar a comunicação e o diálogo do paciente com a 
equipe de saúde. O projeto em questão, portanto, possui uma dupla função: permite 
ao aluno experimentar uma possível área de atuação para sua futura prática 
profissional e oferece aos pacientes cardiopatas e a seus familiares a escuta, o 
acolhimento e o suporte, ferramentas tão importantes e necessárias nesse momento 
crítico de suas vidas. 
 
E-mail: esch.cristiane@gmail.com 
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ACESSIBILIDADE AO CURRÍCULO - A PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS 
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: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARA LUCIA REIS MONTEIRO DA CRUZ 
Voluntário(s):  
Antonio Marcio de Almeida Fonseca Sales 
 
A frequência de estudantes com deficiência e transtornos de aprendizagem ou 
desenvolvimento às atividades escolares é uma realidade no contexto educacional 
brasileiro. Garantida por Leis, como a Constituição (BRASIL, 1988) e a Lei Brasileira 
de Inclusão (BRASIL, 2015), a escolarização, no entanto, não é sinônimo de 
matrícula. A presença destes estudantes em sala de aula nos desafia cotidianamente 
a ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, no sentido de valorizar as 
características individuais a fim de, paradoxalmente, construir um coletivo em seu 
sentido mais amplo. Compreendemos que se o ensino se restringe a atender às 
particularidades do estudante, não atinge o objetivo maior da educação, que é a 
conquista da cidadania, uma efetiva participação em seu grupo social. Por outro lado, 
o coletivo que não valoriza as diferenças é, via de regra, excludente. A formação 
inicial do professor raramente tem preparado este profissional para desenvolver 
estratégias que promovam a inclusão educacional. Além disso, temos disponíveis, no 
cotidiano escolar, materiais didáticos que foram desenvolvidos sem considerar as 
diferenças nos estilos e potencialidades de aprendizagem, voltados para o ensino de 
um currículo padronizado em função da série escolar. Neste sentido, para que o 
processo de escolarização seja realmente efetivo, é de suma importância desenvolver 
estratégias e materiais didáticos que tornem o currículo acessível para estudantes 
com deficiência e transtornos de aprendizagem ou desenvolvimento. Neste contexto, 
este trabalho tem por objetivo desenvolver ações que ampliem o diálogo sobre 
ensino-aprendizagem e as práticas pedagógicas inclusivas no segundo segmento do 
ensino fundamental do CAp-UERJ. Visa, mais especificamente, desenvolver recursos 
didáticos, em parceria com os docentes do 2o segmento, para promover 
acessibilidade ao currículo para estudantes com deficiências ou transtornos de 
aprendizagem ou desenvolvimento. Além disso, busca-se investigar práticas de 
acessibilidade ao currículo implementadas em outras instituições educacionais e 
promover grupos de estudo convidando bolsistas, professores de educação especial 
e professores das disciplinas do segundo segmento do ensino fundamental com o 
objetivo de discutir a implementação dos recursos de acessibilidade ao currículo.A 
metodologia de trabalho envolve a observação, pelo bolsista, das atividades 
pedagógicas e do estudante com NEE, a interação com os professores das disciplinas 
e com a professora especialista em educação especial, o desenvolvimento de recursos 
didáticos em interação com estes profissionais e a aplicação dos mesmos, observando 
e avaliando os resultados no que se refere ao processo de aprendizagem do 
estudante. Os recursos são então, reavaliados e reformulados, se necessário, para 
serem disponibilizados em um banco de recursos no próprio CAp-UERJ. Todo este 
trabalho deverá ser publicado em periódicos da área. 
 
E-mail: mluciacz@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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Luiz Jardim de Moraes Wanderley 
Estagiário(s):  
Denilson Inacio da Conceicao 
JHONATAN PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 
Lucas Gentil Dias da Silva 
Rayanne Costa Rodrigues dos Santos 
 
Este projeto tem por objetivo mapear e analisar os conflitos envolvendo a luta pela 
terra no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro foi e continua sendo 
alvo de inúmeros conflitos fundiários rurais. Em levantamento realizado em 2003 
contabilizamos 193 conflitos ocorridos no estado entre 1950 e 2002. Propomos 
através deste projeto, dar continuidade ao trabalho de identificação e mapeamento 
dos conflitos pela terra rural no Rio de Janeiro, avançando na qualidade deste 
trabalho, considerando a relevância do tema para o ensino e a pesquisa em 
Geografia; a defasagem do último mapeamento oficial dos conflitos fundiários 
realizado no Estado do Rio de Janeiro, datado de 1990 (Atlas Fundiário do Rio de 
Janeiro); a continuidade da luta pela terra rural no Rio e sua importância para a re-
configuração socioespacial do Estado. O ponto de partida do Atlas foi a tese de 
doutorado de Paulo Alentejano (Alentejano, 2003), atualizada anualmente com base 
nas publicações da CPT (Comissão Pastoral da Terra), que entre outras tarefas, 
assume o compromisso denunciar as atrocidades crimes e conflitos ocorridos no 
campo brasileiro. Neste sentido, criamos de um sistema de informações que para 
identificação das características fundamentais dos conflitos fundiários rurais no 
estado, aperfeiçoando a metodologia adotada até o presente momento; a melhoria 
da qualidade do mapeamento dos conflitos fundiários rurais através do uso de 
técnicas de geoprocessamento que permitam a adequada representação cartográfica 
dos mesmos; a produção de um Atlas dos Conflitos Fundiários Rurais no Estado do 
Rio de Janeiro, em base digital, e passível de permanente atualização. O público alvo 
de estudo do grupo são os movimentos sociais rurais; órgão de planejamento; 
pesquisadores, professores e estudantes de Geografia e outras ciências sociais de 
quaisquer níveis. Ao longo dos 13 nos em que este trabalho vem sendo desenvolvido 
elaboramos um conjunto de mapas que demonstram a evolução dos conflitos década 
a década, assim como diferentes tipos de conflitos, movimentos sociais e grupos 
sociais envolvidos nos mesmos. No ano de 2018 acrescentamos aos dados analisados 
as titulações cedidas pela INCRA aos assentados dentro da política de reforma 
agrária, durante o período de 1984 a 2017. Através da interpretação dos dados, 
fizemos uma análise preliminar do processo de titulação de terras dos assentamentos 
rurais, identificando as diferentes formas de titulação: Título de Domínio, Concessão 
de Uso e Concessão de Direito Real. 
 
E-mail: paulinhochinelo@gmail.com 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PELA ÓTICA DOS EX-ALUNOS: UM ESTUDO 
DAS LICENCIATURAS DA FFP/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 
Vanessa Campos Duarte 
 
A Coordenação de Graduação da FFP/UERJ desenvolve estudos e projetos que visam 
à avaliação, a análise do contexto universitário, o aprimoramento dos cursos, o 
desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos e das Propostas Curriculares, 
contribuindo para a formação plena dos graduandos. A Unidade está em processo de 
reforma curricular dos sete cursos de licenciatura, realizando encontros e discussões 
em diferentes fóruns. Os encontros objetivam verificar as mudanças necessárias nos 
cursos, 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. Acompanhar, com olhar investigativo, a forma 
como será desenvolvido o trabalho de reforma curricular frente às demandas legais 
e as reflexões advindas dos dados apresentados pela Coordenação de Graduação, é 
imprescindível para a Unidade. Neste processo, a avaliação institucional torna-se 
grande aliada, subsidiando reflexões e debates, promovendo a avaliação dos cursos 
e da instituição pela ótica dos egressos e evadidos, verificando as contribuições do 
processo formativo na vida profissional e pessoal dos alunos. O acompanhamento de 
egressos no desenvolvimento de sua vida profissional é uma forma de estudar a 
universidade, avaliando as relações estabelecidas com a sociedade, os cursos e as 
instituições. Essa avaliação subsidia o debate e as reflexões sobre as mudanças que 
se fazem necessárias, apontando caminhos a serem construídos e legitimados pelos 
sujeitos envolvidos. Além dos egressos devemos ouvir os alunos evadidos, que 
abandonaram o curso ou solicitaram transferência, pois por ser um processo de 
desistência do curso e/ou da instituição, constitui importante instrumento para 
avaliação institucional. Precisamos analisar também a existência da permanência 
prolongada dos alunos nos cursos, verificando os motivos, a propensão a evasões 
futuras, coletando dados para análise do currículo atual, apontando as mudanças 
necessárias e revendo ações que possibilitem a permanência do aluno na 
universidade, no tempo ideal para a conclusão do seu curso. A pesquisa é realizada 
com ex-alunos e alunos com permanência prolongada no período de 2009 a 2017, 
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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ACOMPANHAMENTO "ENTRETURMAS" DOS DISCENTES DO CURSO DE 
PEDAGOGIA DA UERJ 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Paula Vidal Cid Lopes 
Estagiário(s):  
Lais Ferreira dos Santos 
 
Este projeto busca desenvolver a direta articulação entre a formação no curso de 
Pedagogia da Faculdade de Educação/UERJ/Campus Maracanã e as práticas 
educativas vivenciadas em projeto de Estágio Interno Complementar (EIC). Em 
contexto de gestão administrativo-pedagógica, a atuação dos estudantes-bolsistas 
desenha-se em duas dimensões de práticas educativas: planejamento estrutural e 
atendimento. No que concerne ao planejamento, é possível elencar organização de 
documentos referidos ao curso, procedimentos específicos que envolvem o 
requerimento dos alunos, encaminhamento de documentos ou situações aos setores 
específicos, adequação do espaço físico, dos equipamentos e dos recursos 
tecnológicos à demanda real de trabalho. Quanto ao atendimento pessoal, o 
investimento se dá, principalmente, no acolhimento aos alunos que recorrem à 
coordenação, entendendo este setor como espaço de diálogo entre a gestão 
administrativo-pedagógica e as pessoas as quais se destina a atividade-fim de uma 
universidade – seus estudantes. Este acolhimento tem sido construído de diversas 
formas, uma delas através do desenvolvimento do projeto “Espaço de 
Acompanhamento aos Estudantes de Graduação da Pedagogia”, que e envolvem 
tanto o atendimento presencial quanto o atendimento via rede social 
institucionalizada e correio eletrônico. Diferentes espaços de comunicação vêm sendo 
explorados com o objetivo de construir uma identidade mais dialógica de participação 
no curso de Pedagogia. Em termos de resultados obtidos, destacam-se atividades 
como atendimento individual dos estudantes visando orientação acadêmica aos que 
necessitem solicitar afastamento por algum motivo, sobre como proceder em relação 
aos procedimentos legais internos a serem tomados; auxílio aos estudantes a melhor 
organizar seus horários de trabalho, estudo e demais atividades (como estágios e 
bolsas), evitando assim a interrupção do curso; estabelecimento de parceria com 
outros projetos, como os Projetos de Extensão “Uerj pela Vida”, o Programa de 
Desenvolvimento Interpessoal para prevenção do suicídio (PRODIN) e o Projeto de 
Mediação Entreturmas (PROME), desenvolvendo ações de caráter educativo e 
preventivo, com vistas a promover o a integração/sensibilização dos estudantes. Em 
termos de desdobramentos futuros, o Projeto busca estreitar o diálogo entre 
estudantes de distintos períodos, através de alunos mediadores, que serão 
responsáveis por acompanhar e auxiliar pequenos grupos de calouros, além de 
manter as parcerias buscando realização de Cursos, Seminários, Palestras e 
Encontros. 
 
E-mail: lucianavss@gmail.com 
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ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: A EDUCAÇÃO NA INSERÇÃO À 
SOCIEDADE 
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:  
PAMELA SUELLI DA MOTTA ESTEVES 
Estagiário(s):  
Vanessa Barbosa de Miranda 
 
Mediante aos momentos de crises e tensões que ocorre hoje no Brasil, enxergo de 
forma mais pensativa o que toda essa conturbação pode acarretar no 
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, em especial estas em condições 
de aprisionamento da liberdade, com isso esta pesquisa busca de forma teórica e 
empírica relacionar a educação escolar como caminho para a ressocialização do 
menor adolescente em conflito com a lei. Através da abordagem empírica, o objetivo 
da pesquisa será observar as adolescentes que estão internados por medidas 
socioeducativas na instituição correcional (Unidade de Semiliberdade – CRIAAD – 
Centro de Recurso Integrado de Atendimento ao Adolescente) e na escola, ambas 
localizadas no município de São Gonçalo, na região Metropolitana do Rio de Janeiro, 
buscando compreender uma realidade ainda oculta, afim de abrir novos caminhos 
para reessocialização destes. Dentre todos os processos vividos pelos jovens privados 
da liberdade, o da autonomia, onde tem a capacidade de se governar por si só, é o 
mais importante, passados do processo de dependência, onde ocultasse da 
capacidade de se governar pelos próprios meios e sujeitasse do outro, e da 
colaboração, onde há a participação de mais pessoas, onde um ajuda o outro, é 
através da autonomia que se apresenta sua capacidade de se reinserir à sociedade. 
Desta forma, a escola e os professores têm que ser diferenciados para melhor fruição 
pedagógica, não estigmatizada, porém líquida, leve para que obtenha-se sucesso na 
evolução dos jovens, além das ações públicas virarem os olhares não somente para 
estes jovens como também para seus familiares, consagrando a reinserção destes 
na sociedade e no ambiente de trabalho. As constantes situações de violências 
ocorridas no Brasil, especialmente no estado do Rio de Janeiro, vem despertando 
interesses de pesquisas em diversas áreas de estudo, como por exemplo, as áreas 
de Sociologia, Antropologia, Psicologia e Pedagogia. O interesse incomum entre as 
áreas citadas ocorre pelo fato de tais violências e crimes estarem sido cometidos e 
sofridos por uma única classe etária, à dos jovens e adolescentes. A difícil relação 
entre a escola e os adolescentes em conflito com a lei descrito por Cunha e Dazzani 
(2016), revela que inamistosidade nesta relação vem pelo fato de grandes 
dificuldades enfrentadas como preconceitos e estigmas serem atribuídos a estes 
jovens dentro destas instituições, vitimizando os de baixa renda. Na literatura 
evidencia-se que a grande maioria dos adolescentes que cometeram atos infracionais 
não frequentavam as instituições escolares na época do delito, entendendo-se que a 
participação em atividades pedagógicas e a frequência escolar são pontos chaves 
para o afastamento da criminalidade e reinserção social. 
 
E-mail: pamelasme84@gmail.com 
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APOIO AO LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E INFÂNCIA (LIEPHEI) 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
SONIA DE OLIVEIRA CAMARA RANGEL 
Estagiário(s):  
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 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, 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) que tem como objetivo referenciar as produções, nacional e estrangeira de 
multimídias que potencializem os debates em torno de temáticas no âmbito da 
educação, propiciando a produção de documentários em torno de temas a fins as 
pesquisas realizadas pelo Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em História da 
Educação e Infância. 
 
E-mail: soniacamara@uol.com.br 
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AS REFERÊNCIAS LITERÁRIAS NA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-
CONCEITUAL DA PSICANÁLISE 
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:  
INGRID DE MELLO VORSATZ 
Estagiário(s):  
Arthur Teixeira Pereira 
Voluntário(s):  
Marília Albuquerque Nunes de Souza 
Rafaella Nóbrega Esch de Andrade 
Renata Dahwache Martins 
Thiago Nascimento Labrador Martinez 
 
Em sua obra inaugural A interpretação dos sonhos (1900), Freud estabelece uma 
importante relação entre o campo recém fundado por ele e o da literatura, lançando 
mão das tragédias Édipo Rei, de Sófocles, e Hamlet, de Shakespeare. Sustenta a 
universalidade do complexo de Édipo como sendo o núcleo da neurose tomando seu 
argumento de empréstimo às referidas tragédias, além de sua auto-análise. Em sua 
apreciação da novela Gradiva: uma fantasia pompeiana, de Wilhelm Jensen, Freud 
situa o escritor/poeta (Dichter) como aquele que antecipa algo que diz respeito ao 
que é encontrado em seu próprio laborioso trabalho clínico. A pesquisa Psicanálise e 
literatura: o campo da palavra e da linguagem como práxis visa extrair e 
problematizar os elementos em comum entre ambos os campos. Para tanto, foram 
efetuados um levantamento e uma revisão bibliográficos de parte da obra freudiana. 
Até o presente momento, foi privilegiado o levantamento das principais referências 
freudianas à literatura, nomeadamente, os autores Sófocles, Shakespeare, Goethe, 
Dostoiévski e Schiller. Pretendemos destacar a construção de uma base de dados 
contendo essas referências, levando-se em conta a menção feita por Freud de suas 
obras para tratar de conceitos e noções da psicanálise. Dada a importância do 
complexo de Édipo como um pilar da teoria da clínica psicanalítica e seu alicerce em 
uma obra literária, dedicou-se um tópico específico às referências a esta relevante 
noção clínica. Os mesmos parâmetros de seleção foram adotados em relação às 
citações freudianas das demais obras literárias. A fonte primária de pesquisa é a 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud 
publicada pela editora Imago, por esta ser uma edição completa, contendo o maior 
número de artigos e demais textos freudianos, além de ser mais acessível. Buscou-
se construir um banco de referências literárias contidas na obra freudiana, mas 
também contextualizar a problemática que estava sendo tratada por Freud, 
identificando pontualmente a relação entre a psicanálise e a literatura na obra 
freudiana. O banco de dados deverá servir como fonte de pesquisa para o próprio 
projeto, bem como para subsidiar outros pesquisadores e interessados nesta 
articulação interdisciplinar. Ressalta-se, por fim, a importância da inserção de 
discentes bolsistas de estágio interno complementar em atividades de pesquisa, 
tendo em vista a relevância do trabalho acadêmico na produção de conhecimento 
sob a forma de dados de pesquisa e de sua circulação no ambiente institucional. 
 
E-mail: ingrid.vorsatz@uerj.br 
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ATIVIDADES ACADÊMICAS, CIENTÍFICAS E CULTURAIS COMO ESPAÇOS DE 
FORMAÇÃO SIGNIFICATIVA E INTERDISCIPLINAR 

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 
 
O "Projeto de Apoio à Coordenação do Curso de Pedagogia" está ancorado no 
acompanhamento das atividades de rotina que envolvem esta coordenação, situada 
na Faculdade de Educação/ Campus Maracanã. Uma das atividades que envolvem 
dinamismo e bastante movimento de alunos neste setor é a sistematização de AACC 
- Atividades acadêmico-científicos-culturais. Trata-se de um componente curricular 
administrado pelos alunos das Licenciaturas 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. Após a aprovação da deliberação 
n°004/2008, seguida da 044/2010, regulamentou-se, dentro da UERJ, em sintonia 
com normas federais, a adoção de procedimentos que visam valorizar a participação 
dos alunos em eventos socioculturais e científicos, que passa a ser incluída, através 
das AACC em seu currículo, no caso das Licenciaturas. Desta forma, temos como 
objetivo 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 direta articulação entre 
a formação no curso de Pedagogia e as práticas educativas vivenciadas em projeto 
de Estágio Interno Complementar. Tem como finalidade 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 burocráticos quanto os relacionais, 
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. Ressalta-se, ainda, que este projeto funciona em 
integração com outros dois projetos de EIC intitulados “Apoio Acadêmico à 
Coordenação de Graduação” e “Entreturmas”, realizando atividades de forma 
integradora e complementar. 
 
E-mail: paulacidlopes@gmail.com 
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BIBLIOTECA VIRTUAL DE MEIO AMBIENTE E SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE O 
CONHECIMENTO AMBIENTAL DA BAIXADA FLUMINENSE 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
SIMONE FADEL 
Supervisor(es) Participante(s):  
Henrique Carvalho da Silva Bezerra 
andréa paula de souza 
Estagiário(s):  
Diego Escobar Alves 
Voluntário(s):  
Giselle Cavalcanti de Albuquerque Oliveira 
Isabelle Marrie Santos Costa 
Késia Paula de Oliveira 
Larissa Rosa da Silva 
Leonardo Bonnano Gomes 
Luís Eduardo Miguel Pereira 
Matheus dos Santos Fontenele de Brito 
Mercês da Costa Lomar Cabral 
Paulo Guilherme Barbosa Bragança 
Rodrigo Costal de Araujo e Souza 
Vitor Araujo da Silva 
 
A questão ambiental tem se mostrado cada vez mais como uma questão central na 
análise do mundo atual, trabalhos que possam oferecer um suporte para análise do 
ambiente local ainda estão aquém da problemática ambiental e das mudanças que 
ocorreram no contexto político ambiental nas últimas décadas. A preservação 
ambiental, educação ambiental (E.A.), gestão dos recursos naturais, participação e 
controle social estão postos em diferentes pautas, e permeiam desde instituições 
públicas até a sociedade civil. Entretanto, a universidade tem como princípio 
proporcionar canais de democratização da informação, oferecendo suporte para o 
aperfeiçoamento das estratégias e mecanismos que visem ações ecologicamente 
corretas, socialmente justas e culturalmente aceitas. Nesse sentido, Biblioteca Virtual 
de Meio Ambiente da Baixada Fluminense (BV Ambiente) se constituiu como um 
projeto pioneiro na região da Baixada Fluminense, região essa de grande importância 
para região metropolitana e também para o Estado do Rio de Janeiro. A BV teve sua 
primeira versão elaborada em 2007 e no ano de 2012, recebeu novos aportes 
viabilizando sua ampliação com a criação da BV Jovem, ambas têm buscado através 
da utilização de tecnologias, disponibilizar informações sobre educação ambiental e 
os sistemas naturais da região da Baixada Fluminense. O site da Bv 
(www.bvambientebf.uerj.br) busca servir como um canal de comunicação entre a 
instituição cientifica e a comunidade por meio de caixas de informações que 
apresentam conteúdos sobre a região com as temáticas: Educação Ambiental, Justiça 
Ambiental, História Ambiental, e Dinâmica Ambiental, dando acesso gratuito e de 
qualidade, gerando um banco de dados ambientais da Baixada. Além disso, conta 
com outras plataformas como Biblioteca Virtual Jovem (BV Jovem), que visa 
contribuir com conhecimentos voltados ao ensino, com enfoque na Educação 
Ambiental, assim como a Biblioteca Virtual em Dia (BV em dia), com conteúdos sobre 
notícias ambientais de maneira mais rápida e dinâmica. A BV Ambiente e a Bv Jovem 
funcionam na plataforma da universidade, entretanto, no último ano, por 
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funcionamento de certa forma precário da universidade, a mesma encontra-se 
recorrentemente com erro e fora de funcionamento, o que nos levou a decisão de 
migrar para outra plataforma, logo gradativamente todos os conteúdos estão em 
processo de revisão e outras caixas de informações estão em aprofundamento de 
conteúdo como, por exemplo, a de sistemas naturais com foco na unidades de 
conservação em âmbito municipal, além do banco de imagens com aprimoramento 
da coleção de mapas e em disponibilizar toda a produção acadêmica da FEBF e da 
UERJ sobre o ambiente da região. 
 
E-mail: simonefadel@hotmail.com 
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CICLOS DE ESTUDO EM ALFABETIZAÇÃO 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 
Estagiário(s):  
Nicolly Oliveira Caetano 
 
Os Ciclos de Estudos em Alfabetização têm como objetivo discutir e ampliar os 
conceitos de alfabetização e letramento e suas práticas escolares, promovendo 
eventos mensais com palestras e debates temáticos, que ocorrem sempre na última 
segunda-feira de cada mês, das 18:00 às 20:00 horas, com cerca de 6 (seis) 
apresentações anuais Em seu 22º (vigésimo segundo) ano de atividade, já promoveu 
cerca de 150 (cento e cinquenta) palestras destinadas à comunidade interna e 
externa da UERJ. Os palestrantes convidados são professores da UERJ e de outras 
instituições, especialistas na temática desenvolvida anualmente.Desde 2013, o ciclo 
sofreu adaptações, pois passamos a promover palestras e oficinas semanalmente, às 
sextas feiras na sala do acervo do PROALFA, de 14 às 17 h, voltadas para os bolsistas 
do Programa, alunos de Pedagogia, Letras e da comunidade externa.Como já 
relatamos anteriormente, os Ciclos de Estudos em Alfabetização sofreram um 
processo de adaptação, devido a problemas de calendário e dificuldades de produzir 
materiais de divulgação, que não nos permitiam realizar encontros regularmente.No 
segundo semestre, a proposta de promover os encontros semanalmente, às sextas 
feiras, com atividades voltadas para os bolsistas, alunos que estagiavam no PROALFA 
e comunidade externa, foi muito proveitosa pois conseguimos manter uma 
programação regular de encontros, com a presença de cerca de 16 pessoas (seis 
bolsistas e 10 estagiários de Pedagogia) a cada semana e mantendo freqüência 
regular, o que torna o aproveitamento do grupo mais satisfatório. Caberá ao bolsista 
desenvolver, no período de vigência da bolsa, as seguintes atividades: planejamento 
dos eventos do ciclo,contemplando datas, temas, divulgação,organização e 
execução;divulgação interna e externa dos ciclos; elaboração de materiais gráficos 
(cartazes, folder) e virtuais; marcação e organização do local do evento; registro do 
evento por meio de fotografias; atendimento dos participantes e dos palestrantes no 
dia do evento; manutenção da mala-direta; confecção dos certificados dos 
Ciclos;acompanhamento e avaliação dos ciclos; avaliação dos Ciclos. Além dos Ciclos, 
cabe ao bolsista: divulgação interna e externa do PROALFA; interação com os demais 
projetos do PROALFA; organização de arquivo com materiais do ciclo: atualização do 
site do projeto; confecção e manutenção do mural.No ano de 2018, promovemos 
cerca de 31 encontros e oficinas referentes a temas ligados à alfabetização, literatura, 
produção textual 
 
E-mail: r-brasil@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: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO 
Estagiário(s):  
Aline Pascoal Oliveira 
Jaqueline Francisca Belmiro Gomes 
Lucas Felipe Clajus Pontes 
Thiago Henrique da Costa Antunes 
Vitória Neris Ernesto 
 
Canal Laborav, Televisão, Educação e Periferia (em vigência desde 2009) é uma 
pesquisa prática-teórica, desenvolvida devido à importância cada vez maior da 
cultura digital na contemporaneidade, voltada para a produção de conteúdo digital 
audiovisual e multimídia, buscando oferecer autonomia e espírito crítico para o corpo 
discente da FEBF. Busca democratizar o conhecimento oferecendo oficinas de 
capacitação em tecnologias audiovisuais para os corpos docentes e discentes da FEBF 
e para as organizações governamentais e não-governamentais da Baixada. A 
capacitação de nossos bolsistas na produção, gravação, edição e distribuição de 
vídeos on line possibilita que eles se tornem professores capazes de manipular 
dispositivos técnicos de alta performance, assumindo uma postura pró-ativa. A cada 
ano nossos objetivos se expandem. Em 2017 iniciamos a criação da memória 
audiovisual da FEBF, com o registro em vídeo dos eventos realizados na faculdade, 
atividade que ocorre de forma intempestiva sob demanda da diretoria, de professores 
e de alunos. Realizamos grupos de estudos sobre imagens (do analógico ao digital), 
processos cognitivos, produção audiovisual, história do cinema e da técnica. Ao se 
somar à realização de oficinas e atividades internas e externas, o conhecimento 
teórico ampliou pesquisas sobre as práticas inventivas para a produção audiovisual, 
em andamento atualmente. Dados desta pesquisa inovadora foram apresentados em 
2017, no Congresso IBERCOM, na Universidade Católica de Lisboa. Realizamos 
parcerias para o desenvolvimento de projetos em outras Unidades da UERJ (Instituto 
de Artes) e na UFRRJ(Universidade Federal Rural campus de Nova Iguaçu). 
Cumprimos nosso objetivo geral, que é consolidar e divulgar as pesquisas 
tecnológicas realizadas na FEBF que tratam da interface entre Comunicação, 
Educação e Tecnologia focadas na periferia. Também levamos em conta a 
democratização do acesso aos meios de comunicação, além de inserir futuros 
professores no mercado do audiovisual e multimídia voltados para a educação. 
Estamos cumprindo nossos objetivos específicos que são: introduzir o uso da 
tecnologia digital na formação dos professores e alunos, através da realização de 
oficinas internas e externas de criatividade e de produção audiovisual; estimular os 
nossos bolsistas a atuar como monitores, praticando os conhecimentos adquiridos ao 
longo da permanência na pesquisa, tanto em sua parte teórica quanto na prática, 
introduzindo-os na prática da docência. em sua interface com a tecnologia. 
 
E-mail: alitasa.rego@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, como “Cenas do cotidiano da Ilha das Flores pelas lentes de moradores 
e funcionários da Hospedaria de Imigrantes”; 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 CONFERÊNCIAS CONVERSAS COM A CIÊNCIA 
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:  
FRANCINE LOPES PINHÃO 
Supervisor(es) Participante(s):  
André Eduardo Piacentini Pinheiro 
Ricardo Tadeu Santori 
Estagiário(s):  
Franciane Castelhano Leal de Souza 
 
A alfabetização científica é um grande desafio para o século XXI, sendo assim, torna-
se necessária a criação de espaços de divulgação científica que envolvam 
professores, licenciandos e pesquisadores e promovam uma aproximação entre a 
universidade e a escola. Tendo em vista que a Faculdade de Formação de Professores 
da UERJ (FFP) é a única universidade pública situada na região de São Gonçalo, 
considera-se que esta instituição possui um papel fundamental no processo de 
divulgação do conhecimento científico na região. Nesse cenário, o projeto “Ciclo de 
Conferências Conversas com a Ciência”, foi concebido pelos professores do 
departamento de ciências da FFP com os seguintes objetivos: oferecer palestras 
sobre temas científicos com relevância social; produzir cadernos temáticos em 
formato eletrônico contendo textos de divulgação científica elaborados pelos 
palestrantes; produzir vídeos das palestras ministradas; manter e ampliar canais 
eletrônicos de divulgação grupo em redes sociais, blog, página institucional; 
incentivar a participação de professores da educação básica que atuam como 
pesquisadores à participarem como palestrantes, possibilitando a identificação do 
público alvo com o pesquisador. No âmbito do projeto o bolsista realizou: auxílio 
técnico na edição dos vídeos, organização e planejamento das futuras palestras, 
produção de um vídeo independente para promover o projeto nas redes sociais, 
elaboração de convite para palestrantes publicarem textos nos cadernos temáticos, 
filmagem e fotografias das palestras, gerenciamento de convites e certificados dos 
palestrantes e ouvintes, elaboração do material de divulgação e manutenção da 
página na rede social facebook. No período vigente o projeto ofereceu duas palestras 
intituladas: "a bacia do Araripe, sua importância para a geologia, palentologia e sua 
problemática sócio-econômica" e "Verminoses: doenças negligenciadas com alta 
prevalência em escolares"; promoveu divulgação nas escolas da região e na 
universidade e produziu uma agenda contendo uma palestra mensal para ser 
oferecida à comunidade acadêmica e escolar. Tendo como experiência resultante do 
projeto o aprendizado sobre as abrangências dos assuntos que têm relevância para 
o público alvo, bem como o aprendizado sobre a organização de encontros científicos, 
aprimoramento de conhecimentos sobre produção e edição de fotografias e vídeos e 
aprendizagem sobre o funcionamento de novos programas de edição de imagem e 
de vídeos. Consideramos como metas futuras a ampliação da relação com as escolas 
da região, como também a finalização dos cadernos temáticos. 
 
E-mail: francinepinhao@gmail.com 
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COLEÇÃO DE MAPAS DA BAIXADA FLUMINENSE: USO DE GEOTECNOLOGIAS 
E A DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Raphael R. Brizzi 
Rodrigo Batista Lobato 
Estagiário(s):  
Paulo Guilherme Barbosa Braganca 
Voluntário(s):  
Carolina Lemos 
Leonardo Simões 
O espaço urbano tem se tornado um resultado da crescente ocupação humana que 
transforma o ambiente cada vez mais. 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 e 
os movimentos de massa. Desta forma, o presente trabalho propõe contribuir para o 
aprofundamento sobre o saber ambiental da Baixada Fluminense, necessário para a 
produção de novos conceitos voltados ao uso e gestão do espaço. 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 coleção de mapas 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 o Sig são de vasta aplicação no campo da 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 dos 
futuros docentes, em relação aos 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. 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 curso (Geografia-FEBF), por conseguinte o trabalho propõe introduzir os alunos 
nas ferramentas geotecnologias, buscando criar atividades que possibilitem buscar, 
editar, organizar, gerar, manipular e produzir informações sobre a Baixada 
Fluminense. E concomitante o trabalho visa a democratização da informação, 
possibilitando de forma ágil e de baixo custo transmitir a sociedade informações sobre 
o ambiente vivido. O desenvolvimento da coleção de mapas e relatórios, a partir das 
geotecnologias, 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. 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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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):  
Jessica Carvalho de Castro 
Voluntário(s):  
Daniele Adriano dos Santos Martins 
 
A Faculdade de Formação de Professores da UERJ – FFP/UERJ - localiza-se em São 
Gonçalo, RJ, e oferece sete cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Geografia, 
História, Letras Português-Literatura, Letras Português-Inglês, Matemática e 
Pedagogia. A Unidade tem como diferencial a formação de professores para a 
educação básica. O Serviço Social da FFP/UERJ realiza estudos e pesquisas para 
análise de situações problematizadas no contexto universitário e busca contribuir 
para o pleno desenvolvimento dos alunos da graduação, a partir de abordagens que 
estimulam debates sobre temas vinculados à realidade da Universidade brasileira na 
atualidade e a formação de professores. A Oficina “Refletindo sobre Gênero, Etnia e 
Diversidades tem como proposta promover reflexões acerca do papel da 
Universidade, a formação do professor e os desafios que se colocam para o 
profissional do magistério diante das diversidades e situações de discriminação e 
preconceito no ambiente escolar, nos diferentes níveis de ensino. Nos atendimentos 
individuais realizados pelo Serviço Social procura-se identificar demandas de Gênero, 
Etnia e Direitos Humanos, desenvolvendo reflexões e realizando encaminhamentos 
para recursos da comunidade, de acordo com as demandas apresentadas. O campo 
de gênero e etnia tem prioridade nas abordagens, compreendendo que a 
Universidade tem importante papel na formação de profissionais conscientes de suas 
responsabilidades diante das situações cotidianas no universo acadêmico. 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 Bila Sorj, Guacira Louro, Joan Scott, Simone de 
Beauvoir, Maria Luiza Heilborn, Renato Emerson dos Santos e outros, a Oficina, 
realizada em reuniões semanais, propõe reflexões com os alunos das licenciaturas 
sobre a exclusão na área da educação, enfatizando aspectos como hierarquização de 
gênero, família, sexismo, homofobia, racismo, bullying, violência doméstica e 
sistema de cotas nas universidades, proporcionando uma nova visão diante das 
dificuldades de aceitação do diferente na sociedade e estimulando a reflexão sobre a 
discriminação por gênero, por etnia e o preconceito contra grupos minoritários. 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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ENSINO DE HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA: LABORATÓRIO DE ENSINO DE 
HISTÓRIA 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA 
Estagiário(s):  
Carina Dias Candido 
Monyque da Silva Valentim 
 
O projeto ENSINO DE HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA: LABORATÓRIO DE ENSINO DE 
HISTÓRIA recepciona o público interno e externo à UERJ, atuando como um ambiente 
interativo em que diariamente são atendidos especialmente pesquisadores e alunos. 
Sobre a organização do acervo e de equipamentos, o laboratório dispõe de livros 
didáticos e paradidáticos que regularmente necessitam de manutenção e arrumação. 
Também conta com mapas e globos terrestres, além de material compilado destinado 
ao ensino de história. Esse acervo é um dos mais solicitados por alunos e professores, 
o que exige que ocorra a arrumação desse material cotidianamente. Esta procura de 
materiais é feita especialmente por professores da disciplina de história, e alunos da 
disciplina de Laboratório de Ensino IV.O laboratório atua conjuntamente na base de 
organizações e promoção de eventos relacionados ao Ensino de História, oferecendo 
a infraestrutura para sua preparação (preparação de materiais e divulgação) e 
realização (materiais e recursos humanos). No que se refere à pesquisa, acervo, 
materiais e computadores existentes fazem parte dos elementos acessíveis para a 
consulta de projetos de pesquisa de pesquisadores da UERJ e externos. Atualmente 
o denominado “Narrativas nos livros Didáticos de História: Tradição e rupturas”, sob 
responsabilidade da coordenadora da sala e possui apoio Prociência se desenvolve 
nesta sala, para o lançamento de dados no sistema e para consulta, fornecendo 
condições de funcionamento do espaço. Como espaço multiuso, ali também ocorre o 
funcionamento do subprojeto Pibid Capes/Uerj de História, o que cria mais uma 
significativa solicitação de atendimento neste espaço, por parte da coordenação do 
projeto e de seus bolsistas PIBID para a produção de suas atividades. No que se 
refere ao curso de graduação, o ambiente funciona com o mediador, colaborando 
com a aproximação do aluno do curso de história no universo de pesquisa, visto que 
a utilização do espaço para consulta na disciplina laboratório de ensino IV e Estágio 
Supervisionado entre outras, é realizada neste ambiente. A sala conta com um 
espaço de reunião e orientação de alunos e orientandos, o que lhe confere ainda mais 
dinamicidade. Além destas disponibilidades, o espaço tem bom resultado em torno 
dos bolsistas que já passaram pelo projeto, pois, monografias de final de curso foram 
compostas com a utilização do acervo da sala ou com temáticas referentes ao ensino 
de História e com trabalhos (de graduação e pós graduação) que necessitam da 
utilização do rico acervo em livros didáticos e outras documentações relativas ao 
curso de História, antigo curso de Estudos Sociais da Faculdade de Formação de 
Professores. 
 
E-mail: helarocha@gmail.com 
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ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL CONTRA DESASTRES 
NATURAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
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):  
Camila Bento Braganca 
Voluntário(s):  
Cecília da Conceição Luiz 
Débora dos Santos Guerreiro da Costa 
 
A disseminação de informações acerca de processos ambientais relacionados a riscos 
naturais é fundamental em regiões afetadas por eventos extremos relacionados a 
inundações, alagamentos, deslizamentos de terra, desabamentos, secas, 
desabastecimento hídrico, estiagem, incêndios etc, como é o caso de diversas regiões 
do RJ. É fundamental conhecer as dinâmicas físico-naturais, bem como as medidas 
de prevenção contra eventos naturais extremos. A construção de sociedades 
resilientes a tais fenômenos depende da conscientização da população acerca dos 
riscos naturais a que está vulnerável, para que possa reagir rapidamente em caso de 
uma situação de perigo. As instituição de ensino superior – especialmente as 
licenciaturas - devem prever a qualificação de profissionais que possam disseminar 
informações e atitudes que promovam maior resiliência da sociedade em geral contra 
eventos naturais extremos e na mitigação dos desastres a eles associados. Tal 
contribuição torna-se ainda mais relevante diante do quadro de redução dos recursos 
dos órgãos de defesa civil desde 2017 pelo governo federal e estadual, o que vem 
prejudicando a capacidade de atuação desses órgãos. A disseminação dessas 
informações em escolas de ensino básico pode ser feita de modo associado a 
conteúdos tratados na educação geográfica, contribuindo para o aumento da 
resiliência dos estudantes e de toda a comunidade. Acredita-se que a compreensão 
acerca da dinâmica da natureza dentro do ensino de geografia física pode ser feita 
através de uma abordagem que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos e o 
seu cotidiano e que possa estimular a percepção dos riscos frente as situações 
adversas. Este trabalho busca capacitar os futuros docentes em geografia a tratar 
desta temática nas escolas a fim de divulgar as estratégias de disseminação de 
informações e noções de prevenção de riscos naturais para o ensino básico. 
Buscamos, ainda discutir alguns conceitos relacionados à dinâmica de eventos 
naturais extremos no estado do Rio de Janeiro. Entre esses conhecimentos, 
destacam-se os relacionados aos conceitos de análise sistêmica, estabilidade, 
complexidade e resiliência. Pretende-se, ainda, apresentar alternativas que facilitem 
a integração de conhecimentos entre professores de Geografia e o público leigo. A 
prevenção contra desastres naturais exige a eficiente divulgação dos mecanismos 
que regem os processos naturais extremos bem como a criação de sistemas de alerta. 
Tais medidas devem ser feitas privilegiando a construção de estratégias que incluam 
sugestões das populações afetadas, para que estas contribuam com seus 
conhecimentos práticos, sugerindo procedimentos de emergência mais adequados 
para cada caso específico. Construir conhecimentos a partir da divulgação de 
conhecimentos científicos e obter informações empíricas sobre as especificidades 
locais com grupos vulneráveis a riscos naturais é de suma importância. 
E-mail: aniceafonso@gmail.com 
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EDUCAÇÃO, COTIDIANO E PODER: OS "ESTRANGEIRADOS" E O 
REFORMISMO ILUSTRADO EM PORTUGAL: 1715-1777 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
WASHINGTON DENER DOS SANTOS CUNHA 
Estagiário(s):  
Lucia Maria Goncalves de Andrade 
 
O projeto pretende estudar o pensamento dos "Estrangeirados", o Reformismo 
Ilustrado e a sua influência em Portugal, entre 1715-1777, tendo como objeto a 
educação, o cotidiano e o poder. O contexto histórico proposto para investigação é 
resultado de um momento de crise de pensamento da sociedade política e letrada 
portuguesa. O cenário de crise foi lapidado a partir da presença e coexistência de um 
pensamento racional e um pensamento teológico, indicando um fenômeno histórico-
cultural, característico da História de Portugal, a disputa entre “Antigos” e “Modernos” 
pela hegemonia no cotidiano, no poder e na educação do Império Português, o 
embate por uma imposição de visão de mundo. Isto tem seu início após o processo 
de Restauração da corte portuguesa (1640-1666) e sua consolidação com o Tratado 
de Utrecht, em 1715, que implicaria em um novo movimento do reino português para 
marcar posição na Europa. Tornou-se primordial, a partir do terceiro quartel do século 
XVIII, a implementação de reformas que influenciariam não somente a corte, mas 
todo o império, capaz de estabelecer um equilíbrio e sobrevivência do rei e sua corte 
dependente de uma estrutura agrária antiga, e o pensamento iluminista anticlerical 
disseminado pelos portugueses que tinham contato com outras cortes europeias, em 
especial Inglaterra e França. Os reinados de D. João V (1706-1750) e de D. José 
(1750-1777) apresentaram mudanças que marcaram a sociedade portuguesa, com 
questões que atravessaram o século XVIII português, especialmente com a influência 
dos “Estrangeirados” que deixaram um legado na educação, no cotidiano e no poder. 
Para responder as questões lançaremos mão dos seguintes procedimentos 
metodológicos: Coleta do material documental e bibliográfico em acervos da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ), Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (IHGB), Real Gabinete Português de Leitura (RGPL), além dos acervos da 
Rede de Bibliotecas da UERJ e Biblioteca do IEB-USP. - Estudo e análise do material 
referente às questões propostas no plano de trabalho. Pesquisar os aspectos 
fundamentais para aprofundar a discussão teórica sobre possibilidades de uma 
História da Educação Comparada entre Portugal, Brasil e África; como também uma 
História Intelectual e uma História Cultural entrelaçadas por elementos da educação, 
do cotidiano e do poder. Outro suporte metodológico que lançarei mão para tratar a 
documentação será a descrição densa, conceito criado por Clifford Geertz, em seu 
trabalho A Interpretação das Culturas (1978), no qual afirmou que “a cultura é 
formada por uma teia de significados tecidas pelos homens”. A etnografia, segundo 
Geertz, deve buscar além de simples registros de fatos; deve analisar, interpretar, 
buscar os significados encobertos nos ritos, nos atos humanos. É por meio dela a 
busca e identificação das singularidades, as críticas, os aspectos da cultura política, 
do poder, do cotidiano, da educação expressados no corpus documental. 
 
E-mail: wdener@uol.com.br 
 
  



 

0186 
 

ENTRE DESAFIOS: O TRABALHO COM O CINEMA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DO LICENCIANDO 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE 
Supervisor(es) Participante(s):  
Marcia Cristina Alves dos Santos 
Estagiário(s):  
Mariana Nunes dos Santos 
 
O projeto CINECAP (Cinema na Escola: Experiência e Formação no CAp UERJ) traz o 
cinema para a escola com caráter multidisciplinar, e esse contato com a sétima arte 
potencializa o olhar do licenciando para sua formação.A linguagem multimodal 
compõe o tecido social, refletindo e refratando diferentes formas de ver e pensar o 
mundo. Cada vez mais consumimos e produzimos textos multimodais em diferentes 
formatos o que, por um lado, dá vazão à expressão humana, mas, por outro, pode 
causar a cegueira branca, sobre a qual nos adverte Saramago: incapazes de ver o 
Outro por detrás da imensa massa de informações e sensações, o olhar se torna 
opaco, menos crítico, mais desumanizante. O objetivo principal do projeto é trazer 
cinema-arte como espaço pedagógico de construção/desconstrução do olhar, em 
uma proposta de atividades que envolvem o fazer, o pensar e o ver. Para isso 
utilizamos uma metodologia que preza a construção de experiências, com base 
teórica em Ana Mae Barbosa, pela prática do ver, pensar e fazer cinema (em 
atividades como Cine Deleite, Cine Debate e oficinas); em Alain Bergala buscando o 
cinema enquanto “olhar estrangeiro”; dentre outros. Para além do entretenimento, 
o cinema desperta a sensibilidade da percepção do mundo, abrindo possibilidades de 
trabalho e fomentando reflexões sobre o papel da escola de forma ampla. As 
competências técnico-científicas necessárias exigem compreensão da linguagem 
cinematográfica, a produção de textos multimodais, uso de equipamentos de 
gravação de vídeo e áudio, edição de vídeo, e produção gráfica. O trabalho coletivo 
está intimamente conectado, com atividades que funcionam através dos encontros 
presenciais e virtuais, discussões teóricas e de planejamento de ações. A organização 
da programação exige pesquisa constante sobre produções cinematográficas e 
eventos na área,além do registro das atividades e produção de relatórios. O contato 
proporcionado pelo projeto reverbera na formação dos bolsistas, contribuindo com 
os seus projetos pessoais, e se observa crescente autonomia em face dos desafios, 
principalmente os decorrentes das greves, que nos fizeram superar os obstáculos, 
ter proatividade e ações necessárias para a realização das produções. Ao longo dos 
cinco anos de atividades, o material produzido foi apresentado em mostras de 
cinema, tais como o CINEOP(Festival de Cinema de Ouro Preto) e o Foto Rio(11o 
Encontro sobre Inclusão Visual). Em eventos científicos compartilhamos experiências 
e reflexões, como o trabalho “A poesia que transborda o rio: a música de Camillo, a 
palavra de Manoel de Barros e a sinceridade expressiva da criança”,apresentado no 
XII Jogo do Livro (UFMG-2018). 
 
E-mail: claudiandrade@globo.com 
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ESPAÇO DE CONVERSAS NA MARÉ 
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 
Voluntário(s):  
Isabela da Costa Nascimento de LIma 
Karoline Baptista Peres 
Louise Teixeira do Nascimento Braz da Silva Xavier 
Raiane Barreto Teixeira 
Renata de Lima Coelho de Mello 
 
O Projeto Espaço de Conversas: pesquisa e intervenção em cenários 
contemporâneos, visa promover discussão e reflexão sobre temas relevantes da 
sociedade que se articulam direta e indiretamente com a vida e convivência familiar 
e social na atualidade. O Espaço de Conversas tem seu objetivo focalizado nas 
práticas discursivas que constituem e transformam a vida social e familiar na 
atualidade. 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. A realização do projeto, articulado a dois projetos situados no 
Complexo da Maré, acentua sua relevância dadas as condições precárias de vida e 
cidadania em que vivem seus moradores. Desta forma, construir espaços de reflexão 
e cuidado para as pessoas participantes dos projetos, é um motivador importante 
para sua realização. O primeiro espaço de trabalho é o Núcleo Profissionalizante de 
Dança da Escola Livre de Dança da Maré, parte do Centro de Artes da ONG Redes de 
Desenvolvimento da Maré. Um grupo de bailarinos moradores da comunidade e 
adjacências em processo de profissionalização. O segundo espaço é a Casa das 
Mulheres, também projeto da REDES da Maré, onde é realizado um grupo com as 
`tecedoras`, como são conhecidas mulheres de diversas formações e ocupações que 
trabalham na ONG REDES da Maré. Consideramos o trabalho com grupos de especial 
relevância no momento atual em que nos ressentimos um modo de vida calcado 
basicamente no individualismo e dadas as transformações sociais em curso 
envolvendo questões relacionais mais amplas e mais específicas de comunidades da 
periferia da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, a comunidade da Maré, apresenta 
uma demanda crescente de atenção às relações e o trabalho com grupos e coletivos 
pretende contribuir para minorar tal demanda, implantando espaços de conversação 
que poderão ser, futuramente, multiplicados. Foram realizados encontros mensais, 
um com cada grupo, em cada espaço diferenciado. Em tais encontros são discutidos 
os temas escolhidos pelo grupo a cada vez. Os resultados têm sido consoantes aos 
objetivos do projeto, sendo relatados pelos participantes em ambos os grupos como 
a possibilidade de reflexão sobre os temas que são importantes do grupo levando a 
mudanças significativas seja nas relações intragrupos, seja em questões da vida 
cotidiana, trabalho e relações interpessoais, familiares ou profissionais dos(as) 
participantes dos grupos. Deve-se mencionar também a constante capacitação dos 
bolsistas do projeto com ativa participação na preparação e condução dos encontros 
com ambos os grupos. 
 
E-mail: rosana.rapizo@uerj.br 
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ESPAÇO DE CONVERSAS SOBRE DIVÓRCIO 

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 
Raiane Barreto Teixeira 
Renata de Lima Coelho de Mello 
Voluntário(s):  
Isabela da Costa Nascimento de LIma 
Juliana Nascimento 
Louise Teixeira do Nascimento Braz da Silva Xavier 
 
Alinhado com o ideal da extensão universitária de democratização do conhecimento 
acadêmico, o Projeto Espaço de Conversas sobre Divórcio visa promover a discussão 
e informação sobre um tema relevante da sociedade contemporânea em formato 
inovador, fomentando a extensão extramuros. Assim, o projeto busca promover a 
ampliação e continuidade de trabalhos de pesquisa como aquele que deu origem ao 
Projeto Palco Acadêmico, inserido neste mesmo programa. O Espaço de Conversas 
sobre o Divórcio, pretende promover encontros com pessoas que passaram pelo 
divórcio ou rompimento conjugal em suas famílias, em posicionamentos diferentes: 
como pai, mãe ou filhos. Os encontros poderão ser tanto informativos, com palestras 
de profissionais que atuam em campos relacionados com o tema, como baseados em 
trocas de experiências e saberes entre os participantes e/ou entre participantes e 
profissionais. Pretende-se conduzir discussões e conversas sobre os temas relevantes 
das situações de divórcio em diversas esferas, desde a social até as transformações 
da vida cotidiana. Os objetivos gerais do projeto são promover a discussão, reflexão 
e questionamento em um espaço coletivo de conversação sobre o tema do divórcio 
e seus desdobramentos para a convivência familiar pós-divórcio, especialmente entre 
pais e filhos. Realizamos estes objetivos promovendo encontros entre pessoas que 
passaram pelo divórcio em suas familias para troca e discussão de experiêncais com 
metodologia desenvolvida pela coordenadora do projeto. Com isso, o projeto 
possibilita que alunos do Instituto de Psicologia da UERJ se envolvam nas discussões 
sobre o tema e tenham acesso à metodologia de trabalho, recebendo assim, 
treinamento e formação na facilitação de grupos e espaços de conversação. Também 
está entre os objetivos permitir o aprofundamento e ampliação de pesquisas já 
realizadas, assim como a criação de novas pesquisas a partir dos desafios da prática. 
Como parte do Programa Pró-Adolescente, o projeto Espaço de Conversas pretende 
contribuir para o aprimoramento da pesquisa e da prática com famílias e 
adolescentes. Realizamos neste período três encontros com pessoas da comunidade 
UERJ e externas, onde se pode confirmar a importância de tal discussão para o tema. 
No encontro foram discutidas experiências dos participantes sobre o tema divórcio e 
seus desdobramentos no cotidiano das famílias. Além disso, mantivemos 
semanalmente com bolsistas e voluntários do projeto o estudo com vistas à pesquisa 
e elaboração de pesquisas e relatórios sobre os encontros e o tema em geral. 
 
E-mail: rosana.rapizo@uerj.br 
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ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL NA EAD: NECESSIDADES, 
PRÁTICAS E SOLUÇÕES 

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):  
ANA BEATRIZ VENTURA ALMEIDA 
Voluntário(s):  
Patrick Almeida Pereira 
 
Em 05 de abril de 2018, o Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB-
UERJ) fez 30 anos de ininterrupto funcionamento em prol da acessibilidade e inclusão 
escolar/acadêmica, cultural e social de seus usuários com deficiência. A partir das 
atividades do PRB-UERJ, a Universidade construiu um histórico de luta pelas políticas 
de inclusão da pessoa com deficiência, principalmente na área do ensino superior, 
vem buscando acessibilidade para que os estudantes com necessidades acadêmicas 
especiais (NAE) tenham a oportunidades de permanência e conclusão dos cursos e 
certificação semelhantes àqueles que não necessitam de atenção especial. Os 
currículos acadêmicos, em geral, não oferecem condições favoráveis de acesso a 
quem, por exemplo, tem uma deficiência visual. A UERJ, por tradição e por sua 
trajetória está empenhada no estabelecimento de políticas de acessibilidade em favor 
da pessoa com deficiência, principalmente as de inclusão acadêmica de estudantes 
matriculados no Ensino Superior público, presencial e a distância. Em decorrência do 
exposto, constantemente, o PRB-UERJ é procurado, principalmente, por estudantes 
com deficiência visual (DV) dos cursos da UERJ a distância. Uma das maiores queixas 
é a falta de descrição de imagens estáticas, inclusive textos transformados em 
imagens, e de vídeos; materiais que são postados em seus ambientes virtuais de 
aprendizagem e indicados como conteúdos acadêmicos de estudo e para avaliação. 
É importante ressaltar, portanto, que, embora as atuais tecnologias disponibilizem 
recursos que assegurem a essa clientela acesso a informações e-acessível, o 
desconhecimento de tais avanços faz com que vídeos sejam postados como conteúdo 
didático ou instrumento de avaliação sem o cuidado de tornar tais mídias acessíveis 
segundo um desenho universal que favoreça a todos. Destacamos a necessidade de 
investimento em pesquisas que foquem em novas tecnologias digitais, 
principalmente as livres e gratuitas e que recursos educacionais abertos (REA) sejam 
desenvolvidos e registrados em texto e vídeos, os quais devem ser armazenados em 
repositórios públicos com licença creative commons (CC). Neste sentido, o foco deste 
projeto é buscar mecanismos capazes de reverte o quadro de exclusão de 
graduandos da UERJ quando em condições desiguais ao tentarem interpretar 
imagens estáticas e/ou vídeos inacessíveis indicados nos cursos presenciais ou 
postados no ambiente virtual de aprendizagem Moodle (AVA-Moodle) do CEDERJ-
UERJ. Práticas pedagógicas inovadoras, inclusive em avaliação, permitem que 
estudantes com deficiência visual total tenham condições de ingressar, permanecer 
e concluir seja qual for os cursos online; suas necessidades e especificidades podem 
ser solucionadas a partir do uso de dispositivos conectados em rede que tenham 
desenhos didáticos, softwares e projetos de web design e-acessíveis. 
 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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ESTUDOS SOBRE O ENSINO E A FORMAÇÃO DOCENTE NAS CIÊNCIAS 
NATURAIS: LEVANTAMENTO DE FONTES E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS 

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 
Voluntário(s):  
Joanna da Silva Reis Alves 
 
Considera-se importante estudar historicamente o currículo dos cursos de formação 
de professores em ciências naturais, frente aos movimentos de reformas no ensino, 
às influências das disciplinas acadêmicas e a outros saberes sociais no século XX. No 
Brasil são poucos os núcleos de documentação e memória que se dedicam a esta 
temática e é nesse contexto que o presente projeto se insere, visando ao 
levantamento e organização de arquivos com fontes textuais e imagéticas sobre a 
educação em Ciências Naturais no Brasil. Foram desenvolvidas atividades de 
levantamento bibliográfico sobre a história da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), o currículo de ciências e biologia e a história de cursos de licenciatura 
e de disciplinas acadêmicas nessa área do conhecimento. Para o levantamento e o 
registro fotográfico de fontes textuais e imagéticas produzidas a partir da década de 
1970 foram realizadas visitas periódicas a núcleos de documentação e memória e a 
setores da universidade, como o Departamento de Orientação e Supervisão 
Pedagógica, o Núcleo de Memória, Informação e Documentação e Secretaria do 
Instituto de Biologia da UERJ. A escolha desse período está relacionada à criação nos 
anos 1970-1980 dos primeiros cursos de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas 
no Brasil. Foram consultados documentos tais como: processos de reformulação de 
cursos, ementas de disciplinas, atas de reuniões, livros, legislação, publicações em 
revistas e jornais, entre outros. O levantamento e o registro fotográfico de 
documentos também foram realizados por buscas no acervo digital do Jornal do Brasil 
e Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Foi priorizado o levantamento de fontes 
referentes ao Curso de Licenciatura Curta em Ciências e o Curso de Licenciatura Plena 
em Ciências Biológicas da UERJ. Foram organizados arquivos com documentos 
textuais e/ou imagéticos referentes a esses cursos de formação de professores, de 
acordo com a temática e versões curriculares dos cursos. Nos anos 1970 foi elaborado 
um curso de Licenciatura em Ciências de curta duração na UERJ, com a participação 
da Faculdade de Educação, dos Institutos de Biologia, Física, Química, Geociências, 
Matemática e Estatística e do Colégio de Aplicação. Esse curso era complementado 
com a Habilitação em Matemática, Física, Química ou Biologia. O Curso de 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas na UERJ foi regulamentado m 1988 e em 
1991 sofreu mudanças, com aumento do número e da carga horária de disciplinas 
acadêmicas voltadas para o ensino de Ciências e de Biologia. A continuação desse 
trabalho contribui para subsidiar futuros estudos históricos e curriculares sobre 
cursos e disciplinas voltadas para a formação docente em ciências naturais em 
instituições de ensino no estado do Rio de Janeiro. 
 
E-mail: mcfsantos12@gmail.com 
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FOCALIZAÇÃO EM GRUPO: PROMOÇÃO DE SAÚDE DIANTE DE DESAFIOS 
EMOCIONAIS 

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):  
Matheus Bogossian Porto 
 
Apresentamos a proposta de divulgação do conhecimento científico produzido pela 
Psicologia, buscando promover desenvolvimento emocional positivo, na adolescência 
e na adultez emergente, e especificando contextos relacionais, a partir de duas 
frentes de atuação: palestras e grupos psicoeducativos. A realização de palestras 
públicas, baseadas na Psicologia do Desenvolvimento e na Psicologia Positiva, com 
enfoque na Saúde Mental, é feita para apresentar e discutir diversos temas. Já os 
grupos, com objetivo psicoeducativo, são organizados a fim de trabalhar a emoção e 
a sensação corporal. Nesse trabalho, são apresentados os resultados dos grupos, 
cuja divulgação do conhecimento psicológico é feita em um formato de intervenção 
psicoeducativa, destacando-se as informações relevantes ao enfrentamento dos 
desafios emocionais. Dia e hora do grupo são divulgados durante as palestras e por 
e-mail; voluntários preenchem uma ficha biográfica e assinam um termo de 
consentimento, permitindo a gravação em áudio e vídeo, para transcrição posterior. 
Como equipe, o grupo é formado por um facilitador, um observador participante e 
um encarregado da filmagem. Considerando as sensações como substrato material 
das emoções, fazemos um trabalho de focalização sensorial em grupo, que promove 
saúde ao propor a experienciação intensa da sensação/emoção, seguida de 
relaxamento. A dinâmica grupal de cuidado subverte a relação vertical entre assistido 
e profissional de saúde e propicia o surgimento de estratégias de enfrentamento 
coletivas, atreladas à realidade dos participantes. Estes sentam em círculo e recebem 
uma folha com o contorno do corpo humano e outra com sete quadrantes separados. 
Inicialmente, as(os) participantes são instruídos para rastrearem suas sensações 
corporais, registrando-as no papel. A partir daí, é feito um percurso com identificação 
das sensações corporais, uma questão eliciadora (Como é estar na UERJ?), atenção 
às sensações, atribuição de qualidades à sensação, eleição de emoções ou 
pensamentos relacionados à sensação, atenção a mudanças no corpo e acolhimento 
da sensação. Ao final, solicita-se um retorno das(os) participantes(os), e é 
combinado um segundo encontro para a avaliação da experiência. A recepção tem 
sido positiva, com relatos de que focar nas sensações gera um aumento de 
ansiedade, mas que esse discernimento ajuda a amenizá-la, posteriormente. O maior 
grau de consciência e familiaridade com as sensações corporais possibilita mais 
recursos para lidar com as emoções, com manifestações de desejo de ter a 
experiência novamente. Estar em grupo promove conforto e reconhecimento. A 
proposta, desse modo, tem alcançado o objetivo da psicoeducação, desenvolvendo 
maior consciência corporal e emocional, além do apoio grupal. O trabalho em grupo 
promove uma experiência de regulação emocional aos(às) participantes, além de 
estar viabilizando a implementação e investigação de ferramentas que ampliam a 
atuação do psicólogo. 
E-mail: ednaponciano@uol.com.br 
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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 as Habilidades Sociais Educativas Parentais de familiares de 
crianças que participam do Grupo de Orientação Familiar (GOF) no Serviço de 
Psicologia Aplicada da UERJ. Em paralelo, buscou-se desenvolver habilidades 
terapêuticas para 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 (HS) por 
meio do planejamento e condução do GOF. Metodologia. O programa foi composto 
por 16 encontros com frequência de uma vez por semana, com duração de 90 
minutos. Participaram 9 familiares e 14 estagiários. As habilidades sociais educativas 
trabalhadas nas sessões 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. Os dados dos instrumentos aplicados nos graduandos 
(pré e pós-teste: IHS-Del Prette; processual: protocolo de avaliação) e nos familiares 
(pré e pós-teste: EQIF-versão pais; processual: tarefas de casa) foram analisados, 
de modo quantitativo, por meio do teste não paramétrico de Wilcoxon que foi 
executado no Statistical Package for the Social Sciences for Windows (SPSS, versão 
22.0). 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 Teoria Cognitivo-Comportamental, dos Estilos e Práticas parentais e, 
sobre infância / adolescência; (2) implementação de programas de Habilidades 
Sociais com os responsáveis; (3) utilização de técnicas cognitivo-comportamentais 
com os pais. Resultados. O teste não paramétrico para as duas amostras relacionadas 
indicou diferença estatisticamente significativa entre os escores de pré e pós 
intervenção: (i) no Escore total da EQIF (Z = -1,997, p = 0,046) e (ii) nos escores 
de Comunicação Negativa dos Pais (Z = -2,120, p = 0,034). Em relação ao IHS-Del 
Prette aplicado aos estagiários, o teste de Wilcoxon indicou que os escores pós-teste 
foram estatisticamente significantemente maiores do que os escores pré-teste para 
as variáveis: (i) Escore Total (Z= -2,87, p= 0,00), (ii) Enfrentamento e 
Autoafirmação com risco (Z= -2,13, p= 0,03), Autoafirmação na expressão de 
sentimento positivo (Z= -2,58, p= 0,01), Auto exposição a desconhecidos e situações 
novas (Z= -1,97, p= 0,05) e Autocontrole da agressividade (Z= -2,51, p= 0,01). As 
habilidades desenvolvidas / ampliadas por meio do GOF indicaram resultados 
significativos nas práticas parentais, como afirma uma das participantes: “Depois 
desses 16 encontros, aprendi muito como ser mais paciente, principalmente comigo”. 
 
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 
Voluntário(s):  
Letícia Costa Leopoldino 
 
A atual geração de jovens se diferencia das demais por ser mais individualista, 
competitiva e materialista, o que contribui para o surgimento, nessa população, de 
maiores níveis de ansiedade, angústia e depressão. Desse modo, 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, empatia e 
assertividade) 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 2018 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) Emoções e autoconhecimento: reconhecer e nomear 
as emoções próprias e dos outros, falar sobre emoções e sentimentos, discutir 
situações que geram diferentes tipos de sentimentos e utilizar estratégias saudáveis 
de expressar sentimentos; (2) Empatia: demonstrar interesse pelo outro, 
reconhecer/inferir sentimento do interlocutor, compreender a situação (assumir 
perspectiva), demonstrar respeito às diferenças e oferecer ajuda; (3) Assertividade: 
conhecer os comportamentos assertivos, agressivos e passivos, recusar pedidos 
abusivos e enfrentar relacionamentos abusivos. Participaram de cada grupo cerca de 
20 estudantes universitários. As atividades nos grupos contemplaram discussões em 
pequenos grupos para avaliar a compreensão dos conceitos apresentados, vivências, 
role playing e recursos audiovisuais (vinhetas de filmes e 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 e de vida, autoestima, 
autoeficácia e apoio social que contribuam para a promoção da saúde mental e a 
prevenção do suicídio. 
 
E-mail: vanessaromera@gmail.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):  
Gabrielle Anunciação Beato 
Joyce dos Santos Borges 
 
O Grupo de Pesquisa História de São Gonçalo: Memória e Identidade, criado em 1996, 
tem como objetivo refletir sobre o local, em sua historicidade, e sua significação para 
a comunidade acadêmica e para a população inclusiva. Se o foco inicial dos trabalhos 
se relacionou ao município de São Gonçalo, 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. A experiência com a Caixa de História 
possibilitou, em 2015, a elaboração do material didático “Imigração no Brasil e a 
Hospedaria da Ilha das Flores”, em parceria com o Centro de Memória da Imigração 
da Ilha das Flores. O material, produzido em formato digital, 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. Nos dois últimos anos, novas atividades educativas 
foram anexadas ao material didático, após uma parceria realizada com a Oi Kabum! 
Escola de Arte e Tecnologia. Outra característica do projeto História de São Gonçalo 
é utilizar a História Oral como uma de suas fontes. Em 2017, 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 “A Presença Imigrante em São Gonçalo”. A exposição nos convida à 
reflexão sobre deslocamentos populacionais, antigos ou recentes, através de 
histórias, acompanhadas de fotografias e documentos, que expressam as 
experiências vividas desde a decisão de emigrar até o estabelecimento em uma nova 
sociedade. 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. E possibilitam, também, 
compreender os complexos mecanismos de inserção na sociedade brasileira e, em 
particular, na comunidade gonçalense. A exposição foi inaugurada em maio de 2017, 
no Museu da Imigração da Ilha das Flores, em ocasião da 15ª Semana Nacional de 
Museus. Entre setembro e outubro de 2017, “A Presença Imigrante em São Gonçalo” 
foi ampliada e exposta na FASG. De janeiro a março deste ano, esteve aberta à 
visitação no Espaço Cultural dos Correios, em Niterói. Atualmente se encontra no 
Centro de Memória Fluminense, na UFF. 
 
E-mail: lreznik@uol.com.br 
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LABORATÓRIO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS INCLUSIVOS - LARPI 
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:  
CARLA CORDEIRO MARCAL Y GUTHIERREZ 
Voluntário(s):  
Julia Maria Alves Vieira 
 
O projeto Laboratório de Recursos Pedagógicos Inclusivos - LARPI, tem como objetivo 
implementar o Laboratório de Recursos Pedagógicos Inclusivos - LARPI, tendo como 
foco o atendimento aos alunos com deficiências e com necessidades educacionais 
especiais. Além de pesquisas voltadas à inclusão escolar, ao atendimento educacional 
especializado, ensino colaborativo, dentre outros temas. 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, 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 proporcionará a implementação de recursos e 
serviços de TA e CAA. Compreendemos que a produção desses materiais e serviços 
contribuirá não somente para os alunos com deficiência, mas também constituirá 
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. Como resultados, pretende-se proporcionar 
desenvolvimento e aprendizagem para pesquisadores e alunos, sobretudo dentro do 
público-alvo da Educação Especial. Além de contribuir como referência de pesquisa e 
transformações sociais. O LARPI contribui ainda na formação inicial de graduandos 
na área da licenciatura. O bolsista tem como objetivo atuar no processo de 
construção do laboratório e de recursos e materiais de Tecnologia Assistiva e 
Comunicação Alternativa e Ampliada para atendimento aos alunos com deficiências 
e necessidades educacionais especiais. Este projeto foi submetido à chamada do nº 
7/2018 do CNPQ a fim de obter recursos financeiros para potencialização do LARPI 
dentro da Universidade. Assim, com o LARPI iremos construir recursos de Tecnologia 
Assistiva e Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) para atendimento aos alunos 
com deficiências e necessidades educacionais especiais. Mas também, que possa se 
constituir como fonte de pesquisa para estudantes de formação de professores em 
nível médio, professores, graduandos, pós-graduandos e demais pesquisadores da 
área e oferecer atendimento especializado para alunos com necessidades 
educacionais especiais. 
 
E-mail: carlacordeiromarcal@gmail.com 
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NARRATIVAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: DIÁLOGOS E 
TENSÕES 
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):  
Gabriel da Conceicao Fernandes 
 
O projeto de pesquisa NARRATIVAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: 
DIÁLOGOS E TENSÕES é um componente do projeto Prociência em que o trabalho 
dos bolsistas no projeto consiste em uma análise crítica e aprofundada de livros 
didáticos que fomenta dados para um sistema. O projeto conta com a supervisão e 
coordenação da professora e pesquisadora Helenice Rocha. Os bolsistas inseridos no 
projeto efetuam relatórios que compreendem uma diversidade de temas e elementos 
relativos a todos os períodos da história na narrativa escolar. Através do apoio dos 
bolsistas, o projeto tem como objetivo promover relatórios parciais que analisam os 
dados obtidos e armazenados e, através destes, apresentar sínteses e comparações 
que o sistema não produz e operações de interesse da pesquisadora. Busca-se, neste 
projeto, que o bolsista promova relatórios do sistema de tal forma que possibilite 
realizar a análise dos livros didáticos e de seus temas curriculares quanto às 
possibilidades de mudança e permanência de conteúdos disciplinares. Deve-se 
salientar que o volume de dados é demasiadamente grande e que o apoio dos 
bolsistas é fundamental, pois, por ações destes, torna-se possível que a proposta se 
realize dentro do prazo determinado ao projeto. Além disso, o bolsista é responsável 
pela manutenção de uma sala designada ao projeto e nela exerce múltiplas funções 
para a instituição como: atendimento externo e interno para pesquisadores, para 
alunos da pós-graduação e graduação, para o pré-vestibular, atendimento de alunos 
de outras universidades, a disponibilidade da sala para proporcionar um ambiente de 
estudo para os alunos da graduação e pós-graduação, além de contar com o 
armazenamento de uma seção de livros que são amplamente utilizados por 
pesquisadores, por professores que o utilizam os livros para efetuar e complementar 
as suas aulas e por alunos que necessitam deste material para a realização de tarefas 
e pesquisas. O conteúdo submetido à análise está nas coleções de 4 volumes cada 
(livros de História do PNLD 2011), com suas narrativas postadas no sistema, 
contemplando a todos os temas tratados no ensino de história e um conjunto de 
categorias de análise. O interesse no tema das características da narrativa nos livros 
didáticos ocorre a partir de dois eixos, um relativo à trajetória de trabalho da 
pesquisadora e outro relativo à pertinência social da produção de conhecimento sobre 
o tema das narrativas nos livros didáticos de história. O primeiro, o da trajetória da 
coordenadora em relação ao ensino e aprendizagem da história escolar, com 
pesquisas tanto no que se refere à linguagem do professor de história em sua aula 
quanto nos materiais de ensino, como o livro didático. 
 
E-mail: helarocha@gmail.com 
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 
Voluntário(s):  
Yasmin Menezes Iracema dos Santos 
 
Núcleo de educação Especial e Inclusiva (NEEI) é um núcleo ativo desde 2004, na 
infraestrutura institucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Exercendo práticas de pesquisa e ensino voltadas para o campo de educação inclusiva 
como agente na produção de conhecimento. Possui também o projeto do Estágio 
Interno Complementar e  Monitoria das disciplinas Educação Inclusiva, do curso de 
Pedagogia e Prática Pedagógica em Educação Inclusiva, dos cursos de 
Licenciaturas.  O seu espaço físico está localizado na Faculdade de Educação no 
décimo segundo andar, sala 12023, bloco A. O NEEI possui os seguintes projetos de 
Extensão: Inclusão e Diversidade Humana: Vivenciando Linguagens; Fórum 
Permanente de Educação Inclusiva (FORINPE); Observatório de Políticas Públicas em 
Educação Especial dos Municípios do Estado do Rio. Na modalidade de Iniciação à 
Docência: Projeto de Iniciação à Docência: Atendimento Pedagógico 
Hospitalar;  Modalidades de Atendimento em Educação Especial e Recursos 
adaptações e tecnologias assistidas para educandos com necessidades especiais. 
Dando suporte para pesquisas e eventos pela propagação de uma educação mais 
inclusiva, sua ação vai além do espaço físico e formal da UERJ. O NEEI possui relações 
e convênios com outros órgãos e instituições voltados para inclusão, como exercício 
ativo nas reuniões do Conselho Estadual para política de integração de pessoas com 
deficiências, seu trabalho de pesquisa sobre classes hospitalares, parceria com o 
posto de saúde de Belford Roxo e a UFF através do projeto de estimulação precoce 
de bebês com microcefalia causada por Zika Vírus, projeto de extensão realizado em 
São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na escola de informática Melvin Jones, 
onde é oferecido curso de informática para pessoas com deficiência visual, em 
colaboração com a Organização Internacional Lions Club. Junto ao Programa de 
Saúde na Escola (PSE) realiza uma articulação entre saúde e educação nos municípios 
do estado do Rio de Janeiro e escolas públicas voltado para a promoção da saúde e 
educação de forma integral como instrumentos para o desenvolvimento da cidadania, 
em colaboração com o NEEI-UERJ, UFF e UNIRIO. A função de o estágio interno 
complementar é de organização na logística do espaço físico, presenciar a vivência 
no núcleo com local de resistência e apoio a política de educação inclusiva. Participar 
como suporte à orientadora na organização de eventos agregando conhecimento e 
qualificação na formação. Encarregado de preservar o acervo que é constituído por 
adaptações curriculares que são fotografados, catalogados e passam a constituir o 
acervo do NEEI. 
 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DO ESPAÇO DA BAIXADA 
FLUMINENSE. 
Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALVARO HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA 
Estagiário(s):  
Carolina Magalhaes Moreira 
Carolina Oliveira de Andrade Lemos 
Voluntário(s):  
Marcos Vinícius de Freitas Reis 
Rodrigo Costal de Araújo e Souza 
Sandra Leocadia Teixeira Gomes 
 
A formação deste grupo de pesquisa ocorreu com o desenvolvimento do curso de 
Geografia da unidade junto à necessidade de realizar pesquisas investigativas no 
campo do conhecimento geográfico. Pesquisas estas fundamentadas inicialmente 
pela consolidação de pesquisadores da unidade da FEBF. Buscamos a consolidação 
do grupo de pesquisadores; participação dos alunos em projetos de pesquisas com 
possibilidade de bolsas de iniciação científica; criação de periódico eletrônico com 
produção científica acerca da temática em questão; possibilitar aos discentes 
envolvidos nas linhas de pesquisa do núcleo a participação em debates acadêmico-
científicos através de seminários internos, grupos de leitura e produção de artigos 
para apresentação em periódicos ou em eventos científicos. O Núcleo Interdisciplinar 
de Estudo da Baixada Fluminense (NIESBF) é um grupo de pesquisa interdisciplinar 
que estuda a produção social do espaço. Compõe-se de cinco linhas: "A (re)produção 
do espaço urbano e a transformação das cidades", que se propõe a analisar processos 
e dinâmicas relativos ao processo de metropolização do espaço e seus 
desdobramentos nas cidades; a linha " Espaço conservado: história, meio-ambiente 
e saúde", que tem o objetivo de desenvolver projetos sobre a História Ambiental da 
Baixada Fluminense, pesquisando o local articulado com o global; a linha "Estudo da 
dinâmica e qualidade ambiental da Baixada Fluminense", que tem o objetivo geral de 
compreender e mapear os problemas ambientais associados aos impactos e usos 
múltiplos dos recursos naturais na Baixada Fluminense; e, finalmente, a linha "ensino 
de Geografia nos espaços periféricos", através da análise das tensões entre os 
parâmetros curriculares, as diretrizes da educação e os métodos e conteúdos de 
ensino, enfatizando as críticas às representações. Fazem parte do Núcleo de 
Pesquisas os professores Alvaro Ferreira, Andrea Paula de Souza, Vânia Regina Jorge 
da Silva, Lorena Lopes Pereira Bonomo, Luciano Ximenes Aragão, Frederico Duarte 
Irias e Simone Fadel. O núcleo conta com um acervo de 911 títulos, muitos deles 
adquiridos com apoio financeiro da FAPERJ. As principais atividades desenvolvidas 
pelo bolsista foram: organização do acervo bibliográfico, acompanhamento das 
reuniões dos coordenadores das linhas de pesquisa, o monitoramento da Revista 
Eletrônica “História, Natureza e Espaço” (que já conta com 12 edições e em uma 
delas contou com uma entrevista do Prof. Horacio Capel da Universitat de Barcelona, 
vencedor do prêmio Vautrin Lud - o Prêmio Nobel da Geografia), da Biblioteca Virtual 
do Meio Ambiente da Baixada Fluminense (BV) e de agências de fomento. Além de 
atualização das informações do site do núcleo (www.niesbf.uerj.br) e criação e 
elaboração do novo site NIESBF. 
 
E-mail: alvaro.ferreira.geo@gmail.com 
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O ENSINO DO FOLCLORE E DAS CULTURAS POPULARES NO CURSOS DE 
LICENCIATURA E BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, NO INSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UERJ” 

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 
Voluntário(s):  
Ana Claudia de Oliveira Aquino 
Victoria Mendes de Souza Costa 
 
A partir compreensão de que a formação do profissional de Educação Física deve ter 
necessariamente uma formação humanista, forjando um perfil generalista para o 
professor – onde a crítica do conhecimento e a reflexão constante o tornam um 
agente participante e consciente da sociedade em que vive, comprometido com o 
processo de formação e consolidação da cidadania – o Instituto de Educação Física e 
Desportos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro investiu em uma matriz 
curricular que privilegiasse tais aspectos na formação dos seus alunos. Isto posto, a 
presença da disciplina Educação Física, Folclore e Cultura Popular é um elemento 
determinante visando a estabelecer um perfeito vínculo entre o entendimento da 
sociedade abrangente, as formas de ser, pensar e fazer das classes subalternas e a 
produção do conhecimento acadêmico, através de um programa que traz estes 
aspectos de fora para dentro da Universidade. O objetivo maior da disciplina 
Educação Física, Folclore e Culturas Populares do Departamento de Ciências da 
Atividade Física desta Universidade é, através da experimentação, vivenciar as 
principais manifestações do Folclore Nacional e Internacional, analisando os 
elementos básicos do Folclore e da Cultura Popular dos grupos humanos, tendo como 
arcabouço teórico a ciência antropológica. O que se pretende junto ao profissional 
em formação, é que ele sintonize-se com a época e o lugar em que vive, interagindo 
com a sua realidade sócio-cultural, fornecendo estímulos à sua capacidade de 
reflexão e de análise crítica. Posicioná-lo dentro do processo de busca e de 
conhecimento da sociedade, em busca da emergência de um “novo homem” que 
mesmo diante do mundo moderno não perca sua dimensão interior, mantendo suas 
tradições culturais. A Cultura Popular Brasileira é plural. O povo brasileiro é o 
resultado de uma diversidade de sons, cores, formas, valores que, ao se misturarem, 
nos deram este Brasil de ritmos, sensibilidade e ação. Um Brasil não apenas verde e 
amarelo, mas, acima de tudo, sincrético e miscigenado, com seu tempo e sua 
história. A cultura potencializa o homem, gerando nele um dos melhores meios 
coadjuvantes para a transmutação de um processo político-educacional. Conhecer, 
respeitar e preservar o que temos de mais puro e representativo de nossa história é, 
sem dúvida, poder participar e contribuir de forma efetiva para a construção do 
mundo que queremos e a que temos direito, garantindo assim o nosso espaço 
enquanto cidadãos conscientes das nossas origens. Povo desenvolvido busca e 
divulga a sua cultura como forma de identidade, nacionalidade e cidadania. 
 
E-mail: adomeio@hotmail.com 
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O LUGAR DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS NA FORMAÇÃO DOS 
LICENCIANDOS EM EAD 

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 discutir os 
componentes curriculares relacionados às disciplinas pedagógicas que compõem as 
diferentes licenciaturas do Consórcio Cederj, de modo a contribuir para a formação 
de professores na modalidade à distância, articulando atualidades sociais e culturais 
aos conhecimentos educacionais contemporâneos. Material e métodos: Realiza-se 
um estudo de natureza teórico-prática. O levantamento de dados se deu a partir da 
observação e análise das salas de aula da Plataforma CEDERJ/CECIERJ, bem como 
pelo exame detalhado das ementas das disciplinas pedagógicas, através da 
Coordenação de Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas EAD/Uerj. Resultados e 
Discussão: Verificou-se que os componentes curriculares pedagógicos que compõem 
as licenciaturas do Consórcio Cederj apresentam-se em três grandes blocos: os 
Fundamentos da Educação, as Práticas Pedagógicas e os Estágios Supervisionados. 
Tais disciplinas pedagógicas buscam integrar conceitos, metodologias e práticas e 
subsidiar o exercício do pensamento crítico sobre teorias e práticas pedagógicas, bem 
como a construção de uma prática reflexiva, autônoma e criativa. Além disso, essas 
disciplinas pedagógicas constituem base para que os futuros professores construam 
com seus alunos, de forma mais consciente, os saberes que envolvem a sua área. 
Conclusão: A formação para o exercício da docência na atualidade demanda toda 
uma articulação teórico-técnico-pedagógica que possibilite a análise das relações 
entre os conteúdos de ensino e os diferentes modos de ensinar, bem como das 
possibilidades de fomentar a construção do vínculo entre o professor e o aluno na 
educação a distância. As plataformas de ensino a distância representam um desafio 
para todos os envolvidos nos cursos de formação de professores porque chamam a 
atenção para as bases tanto conceituais de produção de conhecimento quanto 
didáticas que reestruturam caminhos de ensinar a ensinar. Trata-se de um conjunto 
de posturas pedagógicas que não apenas usam diferentes mídias e recursos 
tecnológicos no espaço da sala de aula virtual, mas que as contemplam como 
oportunidades para conhecer um pouco mais sobre as infinitas possibilidades de 
formulação de conceitos, que configuram múltiplas formas de aprender e de interagir 
no mundo. 
 
E-mail: maria_leticia2005@hotmail.com 
  



 

0201 
 

 
OFICINAS DE PRODUÇÃO DE LETRAMENTO EM LEITURA, PRODUÇÃO 
TEXTUAL E MATEMÁTICA 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 
Estagiário(s):  
Larissa Pereira Rodrigues 
Thainá de Freitas Ribeiro 
 
A criação deste projeto se deu pela necessidade de complementar as atividades das 
três turmas que compõem o projeto Classes de Alfabetização e Letramento com uma 
proposta de intervenção mais efetiva em leitura, produção de texto e matemática. 
Observando que muitos de nossos alunos restringiam-se a ler e escrever apenas 
durante as aulas no PROALFA, possivelmente pela falta de hábito de utilizar a leitura 
e a escrita em seu dia-a-dia, pensou-se, então, em oferecer um espaço, nas aulas, 
voltado para conteúdos relativos aos três domínios específicos citados acima.Assim, 
foi criado o projeto pois acreditamos que, oferecendo oportunidades distintas nos 
três domínios citados, estaríamos promovendo a formação de leitores proficientes. 
Concomitantemente, por nossa experiência e convívio com os bolsistas, 
principalmente os de Letras e Matemática, nos demos conta que não há, em sua 
formação, nenhuma disciplina que os prepare adequadamente para o ensino desses 
conteúdos relativos ao ensino fundamental, criando, assim, esta oportunidade ímpar 
em seus estudos. Mesmo que atuem do 6º ano em diante e no Ensino Médio, terão 
tido a oportunidade de compreender a causa de algumas dificuldades que se 
apresentam, fazendo uma releitura das mesmas e propondo intervenções 
pedagógicas adequadas, colaborando, assim, na prevenção do fracasso e do 
abandono escolar, e, ainda, na melhoria da auto-estima destes alunos. As Oficinas 
de Letramento são ministradas por graduandos de Letras e Matemática que recebem 
formação docente semanal, além de Grupos de Estudos, também semanais, 
atividades permanentes do projeto, cujo objetivo principal é o binômio reflexão 
teoria/prática.As oficinas semanais têm a duração de 1 hora e meia, sendo o 
conteúdo oferecido articulado com o projeto anual das classes e planejado em 
conjunto com os professores regentes nas reuniões de supervisão pedagógica, que 
ocorrem todas as segundas-feiras, a partir da metodologia desenvolvida pelo 
PROALFA, em seus 22 anos de atuação.É fundamental observar que são ministradas 
três oficinas específicas em Leitura, Produção Textual e Matemática, oferecidas em 
horários distintos para as 3 classes do projeto Observa-se um efetivo interesse, por 
parte do público atendido pelo projeto, pela leitura, o que pode ser constatado tanto 
nas Oficinas de Leitura , como na freqüência ao Acervo do Proalfa, à Biblioteca 
Comunitária da UERJ ou às bibliotecas de bairro: iniciativas individuais de compra de 
livros, jornais, revistas, visitação a centros culturais, teatros, museus, entre 
outros.Percebemos um incentivo à produção de textos através da diversidade de 
gêneros, não mais como copistas, porém autores. Tais escritas geram, ao final dos 
semestres, resultados como: revistas, crônicas, poemas, contos, ente outros, 
apresentados nas culminâncias semestrais do projeto ( todos à disposição, em 
arquivos no programa). 
 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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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):  
Luiza Machado Ferraz Lima 
Voluntário(s):  
Angelina Costa Baron 
Guilherme da Silva Sant'Anna 
Julia Reis Lousão 
 
A Oficina do Discurso é um projeto desenvolvido com frequentadores do Centro de 
Atenção Psicossocial "Espaço Aberto ao Tempo", EAT. Nele são realizadas oficinas de 
teatro, desenho, música, cerâmica, que têm por objetivo estimular, através de 
diferentes meios (textuais ou não textuais), discussões acerca dos lugares 
institucionais e subjetivos trazidos pelos participantes. Tem como base teórica 
condutora a esquizoanálise, de Giles Deleuze e Felix Guattari, que supõe tanto a ideia 
de que estes posicionamentos se constroem ininterruptamente, nas situações 
cotidianas vividas e na diversidade das atuações micropolíticas; quanto a ideia de 
que estes lugares institucionais e subjetivos não podem ser dissociados de sua 
dimensão histórica e social. Os encontros acontecem quinzenalmente há 18 meses e 
reúnem cerca de quatorze participantes, entre alunos (quatro) e frequentadores 
(cerca de dez, o número flutua). Nas oficinas, a relação entre os alunos e 
frequentadores busca uma relação de implicação em que os dois grupos se propõem 
as mesmas questões e as mesmas reflexões, sem nenhum traço de hierarquia. 
Durante o primeiro ano de oficinas foi trabalhado o tema "Instituição Psiquiátrica". 
Foi uma questão discutida de diversas formas, 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. Foram realizados exercícios de sensibilização 
para as questões relativas à interioridade e sua relação com o espaço e o tempo 
habitados pelos participantes. Também foram realizadas atividades de percepção, 
atenção, memória, linguagem, conhecimento de si, sociabilidade e pensamento. Nos 
últimos seis meses, em função dos muitos cortes e ameaças que o sistema único de 
saúde tem sofrido, as discussões têm circulado em torno das políticas do governo 
para a saúde mental, das ameaças à luta antimanicomial e de como isso afeta a 
rotina dos atendimentos. Neste período foi construído material para a participação 
do grupo nas manifestações do “Dia da Luta Antimanicomial”, tais como cartazes, 
músicas e “parangolés”. Para os alunos participantes, a oficina tem sido uma valiosa 
oportunidade de conhecer as formas de atendimento oferecidas no campo da saúde 
mental e as dificuldades hoje atravessadas pelas instituições comprometidas com um 
atendimento singularizado, de respeito à diversidade das construções subjetivas. 
Para os frequentadores as oficinas tem sido um importante lugar de encenação de 
suas dificuldades cotidianas e espaço de construção de sentido para suas 
experiências. 
 
E-mail: renatapfvalentim@gmail.com 
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ORDENAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL NAS POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 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 foco identificar os agentes que atuam na organização 
do território e avaliar as formas como os sujeitos sociais e a administração pública 
estabelecem práticas que favoreçam a gestão democrática e participativa nos 
municípios. Os aspectos que destacamos na análise são as redes técnicas, que 
segundo Milton Santos permitem um processo de modernização do território, e as 
formas que as administrações públicas atuam como elo catalisador e fomentador de 
práticas participativas e de compartilhamento das ações com as demais 
administrações e forças sociais que atuam nas regiões. Trata-se de uma investigação 
que procura evidências acerca das políticas que promovam o desenvolvimento 
regional. Inicialmente estamos priorizando a identificação das redes técnicas e dos 
diferentes tipos de consórcios públicos nas regiões estudadas, em particular as 
formas como se dão a integração da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com as 
demais mesorregiões do estado: Baixadas Litorâneas, Noroeste Fluminense, Norte 
Fluminense. Compreender como funcionam os consórcios públicos no Brasil é 
importante para entender as questões relacionadas com o desenvolvimento nacional 
promovido pelo poder público, sem deixar de observar as tensões que esses 
consórcios podem causar ao pacto federativo brasileiro. Durante o período em que 
predominou o regime militar, de 1964-1985, o sistema ditatorial promoveu uma 
significativa concentração de renda e investimentos estruturais que privilegiaram 
uma parcela ínfima da população brasileira, deixando com que a maior parte da 
população fosse sistematicamente excluída desse processo de integração e 
desenvolvimento, gerando uma concentração de renda que já era perceptível no 
decorrer da história brasileira, mas que teve um acréscimo acentuado após golpe de 
64. A constituição cidadã de 1988 tem como objetivo um país menos centralizador e 
que busque práticas que, conjuntamente, visavam tornar o Brasil um país menos 
desigual, com maior distribuição de renda e que, ao mesmo tempo, promova uma 
política de desenvolvimento regional com maior participação social. Entender o papel 
do Estado na construção de uma sociedade mais justa, menos desigual e que garanta 
os direitos mínimos aos cidadãos passa por políticas públicas de integração regional 
e nacional. Nesse cenário é que se destacam as políticas públicas de desenvolvimento 
como os consórcios públicos. Em suma, o papel dessa pesquisa será o de investigar 
a atuação dos diversos consórcios no território brasileiro, em especial no estado do 
Rio de janeiro, com a finalidade de se compreender o papel do poder público na 
integração e desenvolvimento, buscando informações que possam nortear as 
verdadeiras atuações desses consórcios e como eles promovem transformações no 
espaço geográfico fluminense. 
 
E-mail: fgodinho@uerj.br 
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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):  
Marcos Borges dos Santos Júnior 
Voluntário(s):  
Juliana Minervino da Costa 
 
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 
pesquisa é um desdobramento de minha vivência entre os Mbyá - Guarani, 
sociedades indígenas localizadas no estado do Rio de Janeiro. O projeto, 
destacadamente, tem a intenção de estender a inserção da pesquisa sobre currículo 
e ensino de culturas não ocidentais para todo o primeiro segmento do Ensino 
Fundamental do CAp-UERJ. O foco consiste em situações de aprendizagem e 
avaliação que favoreçam aos alunos, tanto da graduação, como os de Educação 
Básica, um estudo sobre culturas não ocidentais e sua inserção no currículo do Ensino 
Fundamental. O projeto cumpre e problematiza os objetivos traçados pelas Leis 
10.639/2004 e 11.645/2008 que incorporam a obrigatoriedade do ensino sobre 
histórias e culturas africanas e ameríndias na educação básica. Como base de matriz 
teórico utilizamos a literatura dos autores pós-coloniais (Chakrabartry, 1997, 2010; 
Appadurai, 1996, 2013) e pós- estrutural de currículo (Macedo, 2014, 2016), com 
destaque para inserção dos autores ameríndios, africanos, palestinos, indianos, 
curdos do campo da Antropologia (Benites, 2012; Dass, 2011; Yousafzai Malala, 
2013). A intenção é estabelecer um vínculo sobre o ensino de culturas não ocidentais 
(ameríndias, africanas, campesinas, curdas, ciganas) já presentes nos conteúdos de 
História e Geografia estendendo seus fluxos e possibilidades para outras áreas de 
aprendizagem como o raciocínio lógico-matemático, competência textual, orientando 
a seleção e criando material didático no Ensino Fundamental. Partindo da leitura 
desses autores e culturas, a intenção do projeto consiste em amplificar o estudo das 
sociedades não ocidentais e sua inserção na história das famílias, dos bairros e outras 
memórias no currículo do primeiro segmento do Ensino Fundamental. A intenção é 
que a pesquisa e análise do material levantado e produzido pelo projeto, favoreçam 
aos alunos uma compreensão mais ampla sobre a formação da história nacional tanto 
quanto das histórias locais, familiares, analisando os conflitos, construções étnicas 
(CHAKRABARTY, 1997; Bhabha, 2010) e os processos de migração e criação de 
regiões de fronteiras (BHABHA, 2010, 2014). Como metodologia o projeto 
compreende duas bases - pesquisas quantitativas ( baseadas em recenseamentos, 
coleta e análise de dados recentes sobre culturas não ocidentais) e qualitativa, 
partindo do estudo de caso no próprio instituto CAp-UERJ. 
 
E-mail: daniellebastoslopes@hotmail.com 
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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 
 
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. O 
objetivo é disponibilizar os materiais existentes para docentes e discentes da UERJ , 
bem como para demais interessados da comunidade externa à universidade. 
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 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 20 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. Com o apoio da FAPERJ , 
houve uma reorganização das salas, permitindo mobilidade maior para busca e 
consultas nas estantes de livros, sem interferir em outras atividades que ocorrem no 
decorrer do trabalho, como: reuniões de equipe, reuniões pedagógicas, entrevistas, 
aulas com os alunos do projeto, entre outros. A produção de conhecimento através 
de apresentação em Seminários e Congressos é norma em nosso Projeto; assim a 
disponibilidade de uso do Acervo Especializado aos estagiários é fundamental para 
suas leituras e produção de seus artigos. Com a verba conseguida, pudemos comprar 
cerca de cem exemplares novos para o acervo, entre livros técnicos e de literatura. 
Pudemos também comprar um notebook exclusivo para a informatização do Acervo. 
 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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PROGRAMA ROMPENDO BARREIRAS: 30 ANOS DE ATIVIDADE, 
DIVULGAÇÃO COM COTEÚDO 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 
Voluntário(s):  
Carolina Nunes de Castro 
 
Em 05 de abril de 2018, o Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão (PRB-
UERJ) fez 30 anos de ininterrupto funcionamento em prol da acessibilidade e inclusão 
escolar/acadêmica, cultural e social de seus usuários com deficiência. A partir das 
atividades do PRB-UERJ, a Universidade construiu um histórico de luta pelas políticas 
de inclusão da pessoa com deficiência, principalmente no que concerne ao ensino 
superior com acessibilidade a currículos acadêmicos que ofereçam igualdade de 
oportunidade de permanência e conclusão dos cursos e certificação. A UERJ, por 
tradição e por sua trajetória está empenhada no estabelecimento de políticas de 
acessibilidade em favor da pessoa com deficiência, principalmente as que se referem 
à inclusão acadêmica de estudantes matriculados no Ensino Superior público, 
presencial e a distância. Com o objetivo de alimentar a rede nacional e internacional 
de informação on-line, o PRB-UERJ, além dos resultados propagados com sua 
atuação na UERJ referente ao ensino, pesquisa e extensão, e de divulgar dados 
referentes à política pública de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, 
nesse ano de 2018, tanto em seu blog 
http://uerjrompendobarreiras.blogspot.com/2018/, quanto no Facebook https://pt-
br.facebook.com/programarompendobarreiras/ investiu na divulgação do seu evento 
comemorativo “PRB-UERJ: Rompendo Barreiras 30 anos Inclusão, Acessibilidade, 
Inovações Pedagógicas, Ética, Políticas Públicas, Interculturalidade e Formação 
Humana”. Também, com a manutenção de um blog e do Facebook onde, além das 
ações do PRB-UERJ e publicações acadêmico-científicas, são divulgadas informações 
sobre cultura, educação, legislação e mercado de trabalho, as postagens conseguem 
atingir um público diversificado, chegando, inclusive, a agregar novos seguidores. 
Tendo em vista que o PRB-UERJ faz parte do “Programa UERJ Acessível” 
http://www.uerj.br/publicacoes/uerj_emdia/656/ , o qual busca identificar os 
estudantes da UERJ com deficiência através do preenchimento de um formulário 
disponível no www.latic.uerj.br/uerjacessivel, faz parte do projeto “Programa 
Rompendo Barreiras: laboratório de Informática” divulgar as iniciativas do “Programa 
UERJ Acessível” em seus meios virtuais de comunicação. Como garantia de 
atualização de informações consideradas pertinentes ao projeto “Programa 
Rompendo Barreiras: Laboratório de Informática”, é mantido um ambiente virtual de 
informação conectado às redes sociais que se empenha na promoção da 
acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Através do Blog supracitado 
são divulgados eventos, textos acadêmicos, legislações da área, referências 
bibliografias, filmes e todas as produções e atividades internas e externas do 
Programa Rompendo Barreiras Luta pela Inclusão. Vale ressaltar que, para garantir 
os mecanismos de inclusão digital nos ambientes online do PRB-UERJ, atualmente, 
temos um bolsista com cegueira que, além dos conhecimentos legais, é especialista 
na área de informática. 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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PROJETOS DE EXTENSÃO DA EDU ( FACULDADE DE EDUCAÇÃO) 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCIA CABRAL DA SILVA 
Estagiário(s):  
Amanda Cristina das Neves Santos 
 
Estou atuando na modalidade Estágio Interno Complementar junto ao Núcleo de 
Extensão da Faculdade de Educação há três meses e, ao longo desse pouco tempo, 
pude vivenciar boas experiências, organizando o cadastro e fluxo dos cursos, projetos 
e programas de extensão, divulgando e participando de reuniões acadêmicas e de 
estudos. As funções exercidas no Núcleo de Extensão fizeram com que o trabalho 
pudesse ser realizado. O ensino que é praticado nos cursos, projetos e programas de 
extensão tem como principais características: a flexibilidade, a capacidade de 
adaptação e a preocupação com as demandas da faculdade. As atividades 
desenvolvidas na extensão ajudam a complementar as atividades de ensino e 
pesquisa dos cursos de graduação e Pós-Graduação. O grande desafio dos que fazem 
parte da educação é integrar as comunidades, fazendo com que elas sejam 
participantes e protagonistas de projetos de mudança, inclusão social e 
desenvolvimento sustentável. O objetivo deste trabalho é mapear e analisar os 
projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos na Faculdade de Educação da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, existem seis departamentos no 
âmbito da Faculdade de Educação que possuem uma diversidade de projetos: 
Departamento de Estudos Aplicados ao Ensino (dezesseis projetos, ao todo atuam no 
departamento trinta e nove professores), Departamento de Ciências Sociais e 
Educação (quatro projetos, ao todo atuam no departamento dezessete professores), 
Departamento de Educação Inclusiva e Continuada (dezenove projetos, ao todo 
atuam no departamento vinte e quatro Professores), Departamento de Estudos da 
Infância (quatro projetos, ao todo atuam no departamento dezesseis Professores), 
Departamento de Estudos da Subjetividade e Formação Humana (três projetos, ao 
todo atuam no departamento dezesseis Professores), Departamento de Políticas 
Públicas, Avaliação e Gestão da Educação (um projeto, ao todo atuam no 
departamento treze Professores). Os projetos tratam de temas como refugiados, 
educação de jovens e adultos, educação poética, indígenas, atendimento escolar 
hospitalar, gênero e sexualidade, entre outros. A intenção é fazer um levantamento 
quantitativo e qualitativo através de gráficos e tabelas sobre os projetos que existem 
nos departamentos e estabelecer relações entre os projetos de extensão e a matriz 
curricular da graduação de Pedagogia, isto é, observar se os assuntos abordados nos 
projetos se repetem nas disciplinas obrigatórias oferecidas pela faculdade, pois se 
levanta a hipótese de que haja uma grande quantidade de disciplinas que tratam de 
assuntos semelhantes. Este estudo também possibilitará fornecer dados para que os 
alunos da graduação possam ter acesso às informações sobre como a extensão é 
organizada, já que muitos estudantes desconhecem os projetos desenvolvidos no 
âmbito da Faculdade de Educação. 
 
E-mail: marciacs@ism.com.br 
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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):  
Angela Regina Silva Gabriel 
Darckyane da Silva Alencar 
Larissa Goncalves Gama 
Voluntário(s):  
Julia Reis Lousao 
Leda Alves 
 
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, as parceiras com: - o CETREINA-Programa Educativo Bolsa de 
Iniciação ao Trabalho/PEBIT, junto aos bolsistas da FIA e da FAETEC; - o Programa 
Embaixadores da Uerj e a Escola Técnica Adolph Bloch, junto aos jovens do ensino 
médio, vem possibilitar o desenvolvimento dos jovens, dos profissionais em 
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formação, das organizações e da sociedade em uma concepção integrada e complexa 
desse campo. 
 
E-mail: grupoficina.psi@gmail.com 
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PSICOLOGIA 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):  
Angela Regina Silva Gabriel 
Caroline Cezar Guimaraes 
Flavia Silva de Oliveira 
Nohainne Costa de Oliveira 
Sulliene Freitas Jacintho 
 
O presente projeto nasceu no estágio de Psicologia do Trabalho e Organizacional, 
tendo como origem discussões e análises do contexto atual das organizações frente 
aos novos paradigmas do mercado de trabalho. Tal interesse estava voltado para a 
possibilidade de ampliar o espaço de aprendizagem e capacitação dos estudantes 
através da elaboração e aplicação prática de projetos sob supervisão de professores 
e profissionais especializados. Neste sentido, o projeto de Psicologia do Trabalho e 
Organizacional com ênfase nos processos organizacionais tem como proposta 
sistematizar a orientação ao funcionamento da InterAção Jr- Empresa Júnior do 
Instituto de Psicologia, possibilitando maior aprendizagem e capacitação no campo 
das organizações, identificando as possibilidades de atuação do Psicólogo dentro das 
organizações sociais e garantindo o desenvolvimento contínuo da Empresa Junior de 
Psicologia. O Projeto tem como finalidade promover diferentes atividades, ao longo 
do curso de Psicologia, voltadas para uma maior abrangência na formação do 
Psicólogo do Instituto de Psicologia- IP/ UERJ, possibilitando oportunidade, desde os 
primeiros períodos, de conhecer diferentes organizações sociais e as práticas atuais 
da Psicologia do Trabalho e Organizacional; de refletir de forma crítica sobre o campo 
da Psicologia do Trabalho e Organizacional; de identificar e promover práticas 
inovadoras na área das organizações; de criar um espaço de “troca de experiência” 
através de estudos, relatos de profissionais, estudo de casos; de possibilitar o 
estreitamento das relações do Serviço de Psicologia Aplicada-SPA e InterAção Jr com 
o mercado de trabalho e a sociedade. Assim, a proposta visa integrar a teoria à 
prática a partir de atividades voltadas para o atendimento à comunidade interna e 
externa no SPA e de projetos de consultoria realizados pela InterAção Jr. As 
atividades propostas estão relacionadas e podem ser identificadas quanto ao ensino, 
pesquisa e extensão contribuindo para a missão da UERJ, visto promover: - a 
qualificação dos empresários juniores e estudantes do IP no campo da Psicologia do 
Trabalho e Organizacional através da realização de cursos e eventos de extensão; o 
exercício da monitoria dos estudantes qualificados em Curso de extensão; - formação 
de grupo de estudo voltado para a pesquisa, estudos e elaboração de projetos ; - a 
elaboração, a participação e condução de eventos de multiplicação dos 
conhecimentos adquiridos nos grupos de estudo e cursos voltados para InterAção Jr 
e demais estudantes do IP; - e o atendimento à comunidade interna e externa. 
 
E-mail: grupoficina.psi@gmail.com 
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PARTILHANDO E APRENDENDO: AVANÇOS NA PRÁTICA DO ESTAGIÁRIO DE 
PSICOLOGIA NO TRABALHO MULTIDISCIPLINAR NA UNIDADE DE 
PEDIATRIA. 

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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Andréa Barbosa de Albuquerque 
Estagiário(s):  
Eleni Furtado Ververidis 
Vanessa Daudt Santos 
Voluntário(s):  
Catarina Miranda de Barros 
Introdução: O presente projeto, com título “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” consiste 
em articular a prática acadêmica do estagiário com diversas atividades relacionadas 
à prática do psicólogo na Pediatria. O trabalho multidisciplinar busca uma associação 
de diversas áreas, cada uma com a sua especialidade, contribuindo assim para um 
tratamento amplo do sujeito biopsicossocial. Tem-se o desafio de introduzir a 
perspectiva da psicologia, em um contexto dominado pelo saber médico. Objetivos: 
Aprimorar a formação dos estagiários, que poderão lidar com os desafios para a 
Psicologia neste campo e buscar soluções inovadoras para sua inserção no Hospital. 
Isto acontece por meio da experiência em projetos que envolvem trocas com a equipe 
multidisciplinar da Pediatria, principalmente com as residentes de Psicologia, os 
pacientes e seus acompanhantes. Material e métodos: Para isto, são realizadas 
semanalmente supervisões com as psicólogas residentes e dois supervisores, uma 
profissional da Psicologia Médica do HUPE e um professor da UERJ, ambos vinculados 
à Residência de Psicologia. Nessas supervisões, é pensado o lugar do psicólogo e 
estagiário de psicologia no hospital, articulado à medicalização e inserção no meio 
médico. Resultados: Durante as supervisões foi possível pensar em diversas práticas 
a serem realizadas pelas psicólogas e pela estagiária, para executar, de diferentes 
modos, a escuta dos sujeitos em questão. Dentre as atividades planejadas e já sendo 
realizadas, é possível destacar: a participação do estagiário no “Grupo das mães”, 
que visa criar um espaço de acolhimento e compartilhamento das questões subjetivas 
das mães dos pacientes internados; a interação no “Espaço de cinema” proposto 
pelas psicólogas para crianças da enfermaria pediátrica; e o planejamento e presença 
nas visitas dos irmãos dos pacientes. Ademais, iniciou-se a aproximação do trabalho 
das estagiárias de Pedagogia e de Psicologia, no sentido da realização de um trabalho 
associado entre as duas áreas, para o desenvolvimento de aulas para as crianças 
durante o período de internação. Discussão: A partir dos relatos trazidos, foi possível 
observar a contribuição para a qualidade de vida do paciente e de seus 
acompanhantes durante a internação, em função das atividades promovidas pela 
estagiária e pelas psicólogas. Baseando-se na teoria psicanalítica, e visando 
contribuir para a implementação do que a Política de Humanização da Atenção em 
Saúde do SUS prevê, foi possível a escuta dos sujeitos envolvidos no processo de 
internação. Discutiram-se os desafios da atuação do psicólogo em equipe 
multidisciplinar, em paralelo com os avanços na formação do estagiário, a partir da 
prática implementada, contribuindo amplamente para a formação em psicologia. 
E-mail: vdarriba@centroin.com.br 
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PRODUÇÃO MONOGRÁFICA NA GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA: 
DESDOBRAMENTOS 
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):  
Cenira Herculana Lima 
Jennifer de Araujo Xavier 
 
A produção monográfica de conclusão de curso é requisito indispensável para que o 
graduando obtenha a titulação no ensino superior. Nesse sentido, a Faculdade de 
Educação (EDU) de nossa UERJ se empenha para que a elaboração do trabalho 
monográfico não se torne impedimento à conclusão da graduação. Ao longo dos anos, 
tem implementado estratégias para que, de fato, os alunos inscritos na disciplina de 
monografia, tenham êxito na mesma, ou seja, produzam o trabalho monográfico 
dentro dos prazos e requisitos mínimos para a aprovação. Exemplificando, 
semestralmente, é feita reunião com os alunos do 6o período da graduação em 
Pedagogia, esclarecendo procedimentos a serem tomados antes da inscrição na 
disciplina de monografia e sobre o que é e como desenvolver o trabalho, além da 
escolha e necessidade de contato permanente com o professor orientador dessa 
etapa. A Coordenação de Monografias também faz contatos de aproximação entre 
professores e alunos/alunos e professores para parcerias de orientação e, para isso, 
conta com o PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA (POA) que auxilia nesse 
processo, minimizando possíveis dificuldades entre os atores envolvidos. São feitas 
reuniões também com os graduandos do 7o e 8o períodos inscritos na disciplina de 
mono, para acompanhamento e solução de dificuldades. Os professores 
representantes do POA participam de todas as reuniões assim como todos os 
professores da EDU são convidados e bem-vindos nas mesmas. Nos últimos dois 
anos, mesmo com apenas um bolsista de Estágio Interno Complementar (EIC), a 
coordenação construiu em planilha EXCELL única a listagem de alunos inscritos nas 
disciplinas de monografia (I e II) a partir do ano 2015. Ela é atualizada 
constantemente e contêm dados do graduando (nome, matrícula, e-mail e telefone), 
da inscrição nas disciplinas de mono (período, departamento) e, procedimentos 
específicos das disciplinas (ficha de registro de orientação, orientador, temática do 
trabalho, ficha de avaliação, data avaliação, título do trabalho, avaliador, nota, etc.). 
As fichas de registro de orientação e as de avaliação do trabalho monográfico 
anteriores a 2015 foram organizadas e arquivadas em ordem alfabética. Os CDs 
referentes aos trabalhos monográficos concluídos pelos graduandos são consultados 
e arquivados e os daqueles com nota de avaliação a partir de 9 (nove), e que 
preencheram a ficha de autorização de divulgação do trabalho, tem o resumo do 
mesmo disponibilizado na página na internet e no blog da EDU para consulta pelas 
comunidades interna e externa interessadas na temática abordada pelo graduando 
no texto. Conduzimos estudos sobre o perfil dos inscritos nas disciplinas de mono, as 
temáticas prevalentes, o percentual de orientandos por docente, dentre outros, 
contribuindo para que a EDU tenha olhar contextualizado da realidade discente e 
docente em relação às disciplinas de mono. Essa experiência de gestão tem sido 
enriquecedora também para a bolsista nela envolvida. 
 
E-mail: eneida@uerj.br 
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PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE E JUDICIALIZAÇÃO NAS RELAÇÕES 
ESCOLARES 
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):  
Derick Garcia Fonseca 
 
Embora em meio à luta de resistência de docentes, técnicos, terceirizados e alunos, 
em outubro de 2017 recebi o convite de uma professora, que até então eu não 
conhecia, para participar de um projeto de pesquisa. Não pensei duas vezes, frente 
ao desejo de acabar com a Universidade pública, vi este como um ato de resistência 
e uma possibilidade de participar de uma atividade acadêmica. Tratava-se de uma 
proposta de pesquisar e estudar os fundamentos históricos do processo de 
juducialização das relações cotidianas, tendo como campo de análise privilegiado o 
atravessamento entre as práticas do conselho tutelar e da escola. Discutimos artigos 
produzidos por equipes da pesquisa e alguns conceitos que os fundamentam, assim 
como os fichamentos realizados pelos antigos bolsistas. Dentre os textos trabalhados 
destaco o livro Micropolítica: cartografia do desejo de Guattari e Rolnik. Registro, 
ainda, a leitura e discussão do artigo “Subjetividades contemporâneas” de Leila 
Domingues Machado. De acordo com os textos estudados, olhar, ver e poder 
entender como a produção de subjetividade é um elemento sutil, presente nas formas 
de controle e, portanto, nas relações pedagógicas, nos ajuda a colocar em análise 
práticas naturalizadas. Segundo Guattari “Tudo o que é produzido pela subjetivação 
capitalística, tudo o que nos chega pela linguagem, pela família e pelos equipamentos 
que nos rodeiam - não é apenas uma questão de ideia, não é apenas uma 
transmissão de significações por meio de enunciados significantes. Trata-se de 
sistemas de conexão direta entre as grandes máquinas de controle social, e as 
instâncias psíquicas que definem a maneira de perceber o mundo.” Entender como a 
subjetividade é produzida na sociedade é o centro deste trabalho que venho 
realizando, considerando que a judicialização nas relações escolares é um modo de 
subjetivação que foi sendo construído desde a institucionalização da escola no Brasil. 
Uma pesquisa que remete à emergência da escola e à lógica penal que a acompanha, 
desde o século XIX, embora desponte com as Reformas Pombalinas do século XVIII. 
Autores como Michel Foucault, Gislene Neder e muitos outros pedagogos sobretudo 
brasileiros têm dado subsídios para a a pesquisa que estamos realizando. Em 
especial, a prática punitiva e judicializada mostra-se introduzida por meio do método 
lancasteriano. Um tema que deverá ser abordado no próximo período da bolsa. 
Registro, também, o início de uma pesquisa no Arquivo Nacional, que nos 
apresentará documentos nos que serão visíveis as relações estudadas. 
 
E-mail: estelascheinvar@gmail.com 
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PROGRAMA LCD EM MOVIMENTO: ATIVISMO DIGITAL EM COMUNIC[A]ÇÃO 
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 
Voluntário(s):  
Ana Clara Chequetti da Rocha Duarte 
Arthur Seidel Fernandes 
Cassia Helena Glioche Noelli de Souza Soria 
Elis Carneiro da Silva 
Isabelle Pessanha Barroso 
Mariana Azevedo Vinagre 
Tiago Correia de Souza 
O Programa LCD em Movimento tem buscado promover debates que ocorrem no 
nosso contexto social mais amplo e o espaço universitário, trazendo convidados com 
as mais diferentes inserções, tornando as discussões acessíveis a um grande público, 
bastando para isto o acesso a redes sociais e outros canais digitais onde os Programas 
são transmitidos e ficam armazenados. Desenvolvido a partir de uma parceria entre 
a Faculdade de Educação e a Faculdade de Comunicação Social, aqui representada 
pelo Laboratório de Comunicação Dialógica (LCD), o Programa LCD em Movimento 
se realiza através de recursos como as filmagens via tecnologias móveis (celulares), 
numa linguagem acessível e com maior dinamismo. Embasamo-nos na proposta de 
comunicação ativa, na qual os sujeitos são produtores e críticos dos recursos 
midiáticos. Atuamos assim na formação e informação de futuros universitários 
comunicadores/comunicativos. 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. Lançado em junho de 2017 e 
tendo completado um ano em junho de 2018, o Programa já realizou diversas 
edições, dentre os quais destacamos: Diretas Já; Violência policial nas Favelas; O 
impacto do corte de verbas da prefeitura no carnaval carioca 2018; Estado Laico? 
Diversidade Religiosa e o decreto 43.219; Financiamento das Universidades Públicas 
Brasileiras; Ativismo e Direito nos Movimentos Sociais; Demarcações de Territórios 
Indígenas; Influências do Poder Judiciário no Brasil; Representatividade Negra na 
Mídia; dentre outros que têm recebido muitos elogios. Realizamos ainda uma série 
sobre temáticas envolvendo o tema do Feminismo, como Aborto, Assédio, Mulher no 
Mercado de Trabalho, Gordofobia e Pressão Estética (que reunidos serão material 
para a elaboração de um documentário). Também trouxemos integrantes de 
diferentes coletivos no programa intitulado Slam: poesia e resistência, que alcançou 
imensa visibilidade por parte do público, trazendo rappers, poetas e músicos para 
fortalecer nossa ponte entre os movimentos sociais e a universidade. Até então já 
foram gravados cerca de 30 programas de transmissão ao vivo pela internet sobre 
temas ligados aos movimentos sociais. O Programa LCD em Movimento já conseguiu 
reunir grupos dos mais diversos, com imensa visualização em seus programas, o que 
tem nos trazido imensa satisfação e a necessidade de ampliarmos nossas redes de 
atuação e recursos para que o trabalho possa seguir do melhor modo possível. 
E-mail: lucianavss@gmail.com 
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PRÁTICAS E GESTÃO DAS LICENCIATURAS 
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):  
Fabiano de Almeida Ribeiro 
 
O projeto está estruturado com base na pesquisa-ação. Sendo assim, o bolsista 
deverá aprender a construção da prática pedagógica para solucionar formas de agir 
adequadas ao contexto do seu trabalho na universidade, tendo o aluno como centro. 
O projeto “Licenciaturas e Gestão Participativa” tem como objetivo gerir as questões 
dos alunos das licenciaturas em relação às disciplinas na Faculdade de Educação. A 
justificativa do projeto é a necessidade do atendimento dos alunos da licenciatura 
que realizam as disciplinas pedagógicas, obrigatórias e eletivas oferecidas pela 
Faculdade de Educação. A Coordenação das Licenciaturas foi criada em 1996 
justamente para dar conta deste enorme contingencial de alunos que fazem parte de 
sua formação. Lembramos que são 12 cursos. A coordenação tem funcionado desde 
então e o trabalho executado por nós é de grande importância para resolver as 
questões entre alunos, professores e o DEP. Além disso, o projeto permite ao aluno 
do estágio interno complementar a oportunidade de ter uma primeira aproximação 
com a gestão acadêmica. Essa possibilidade é interessante principalmente quando 
cada vez mais pesquisas mostram a valia da gestão na produção de uma escola de 
qualidade. As evidências são tão fortes que a resolução nº 2, de 1º/07/2015, do CNE, 
determinou a inclusão da temática gestão, planejamento e organização de sistemas 
educacionais como parte da nova matriz curricular da formação de professores. 
Atendemos ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientar e 
encaminhá-los às pessoas nos departamentos competentes. Pesquisamos as razões 
do abandono das disciplinas pedagógicas. Desenvolvemos soluções para que o 
abandono diminua. Conscientizamos os alunos do problema que se forma pela 
inscrição irresponsável nas disciplinas pedagógicas. Aprimoramos o sistema de 
recebimento dos formulários de alunos excedentes. Também desenvolvemos um 
novo sistema de acompanhamento das solicitações que recebemos. Lemos e 
encaminhamos os processos. Desenvolvemos e preparamos expedientes 
administrativos necessários nos diversos departamentos, com a orientação do 
professor. Digitamos relatórios, correspondências internas, formulários e demais 
documentos. A demanda por vagas oscila bastante e não possui um padrão. Talvez 
uma das explicações sejam os períodos de greve. Desta forma, é muito difícil prever 
a quantidade necessária para atender aos alunos. Outro problema visto é que mais 
de 30% dos alunos que se matriculam por semestre nas disciplinas de licenciatura 
são reprovados por frequência. Além disso, os cancelamentos têm aumentado, 
gerando um desperdício de até 50% das vagas. 
 
E-mail: dmandelert@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 produzir materiais/recursos e 
serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de 
pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida Independente e 
Inclusão. Mas também, conhecer como está se configurando a produção acadêmica 
na área da Educação Especial e Inclusiva, a partir de ações de pesquisa e 
extensionistas nesse campo e que se relacionam com as necessidades educacionais 
especiais, o atendimento educacional especializado, o ensino colaborativo, dentre 
outros. O levantamento bibliográfico acerca das temáticas e fundamentações teóricas 
proporcionará a implementação de recursos e serviços de TA e CAA. Compreendemos 
que a produção desses materiais e serviços contribuirá não somente para os alunos 
com deficiência, mas também constituirá 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. É válido salientar que, 
além de contribuir efetivamente com a Educação Inclusiva e Ensino Colaborativo, o 
projeto também dá oportunidades a pesquisadores e graduandos interessados na 
área, possibilitando a vivência em sala de aula e aplicação de ensinamentos 
estudados a alunos com as mais variadas capacidades. Com esta experiência é 
notória a potencialização e desenvolvimento dos alunos que recebem o atendimento 
educacional especializado. Como resultados, trazemos alguns recursos produzidos 
que fizeram diferenciação na aprendizagem e no currículo dos alunos público-alvo da 
Educação Especial, como: jogos da memória a partir da elaboração de um texto 
dirigido à turma; jogos matemáticos; fichas de palavras, em que os estímulos de 
figuras e escrita foram organizados para formar frases e palavras retiradas de textos 
usados em sala de aula para a aprendizagem da escrita; objetos concretos, como 
caixinhas de fósforos com palitos e representação de mídia eletrônica digital, que 
proporcionaram melhor manipulação pelo aluno, percepção visual e ajudaram na 
aprendizagem matemática e escrita, além de criar o elo de entendimento com os 
avanços tecnológicos que caracterizam as novas exigências sociais do mundo em que 
estamos vivendo; Construção de sólidos geométricos, dentre outros. Vale salientar, 
que todo material e recurso produzido são a partir do conteúdo exigido por cada ano 
de escolaridade e sempre de acordo com as necessidades específicas de cada aluno. 
 
E-mail: carlacordeiromarcal@gmail.com 
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REGISTRO DE GUIAS DIDÁTICOS PRODUZIDOS POR ALUNOS E 
PROFESSORES DA FFP: DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO MATERIAL 
PRODUZIDO 
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):  
Thais da Costa Brito 
 
Os Guias Didáticos produzidos e elaborados por licenciandos em Biologia da FFP/UERJ 
tem o papel de servir como uma ferramenta didática, que visa melhorar a relação 
entre instituições externas à escola e a sala de aula, instituições estas que abordem 
os temas Ecologia e Biodiversidade. O guia funciona como um mediador do trabalho 
do professor, facilitando o desenvolvimento de atividades extraclasse, de modo que 
conteúdos que antes eram vistos apenas de modo teórico sejam colocados em 
prática. O guia didático fornece sugestões para que os diferentes grupos de 
educadores preocupados com o ensino e a divulgação científica possam utilizar 
espaços não formais e, desse modo, encontrar propostas de atividades educativas a 
serem realizadas nessas instituições, apresentando tópicos como a história da 
instituição, suas exposições e acervo. O projeto “Registro de Guias Didáticos 
Produzidos por Alunos e Professores da FFP”, alem da produção e atualização dos 
guias didáticos, visa divulgá-los através de mídias digitais, como o Blog – Guias 
didáticos: Ecologia e Biodiversidade no Rio de Janeiro – e a página do Facebook, onde 
frequentemente é disponibilizado material informativo relacionado à temática. Neste 
projeto de estágio interno complementar, o blog é constantemente atualizado pela 
bolsista com matérias importantes, a partir de temas discutidos na atualidade 
referentes à Ecologia e à Biodiversidade. A bolsista também faz o acompanhamento 
da produção de jogos didáticos na disciplina Laboratório de Ensino III, lecionada pela 
professora e coordenadora do projeto, e produz vídeos sobre estes materiais, que 
são divulgados através do Blog. Este acompanhamento se justifica por serem os 
jogos também relativos às temáticas de Ecologia e Biodiversidade. Na página do 
Facebook, a bolsista faz a divulgação do projeto em grupos relacionados aos temas 
divulgados. A bolsista no momento trabalha na produção da sua monografia, que 
aborda exatamente os jogos didáticos produzidos pelos licenciandos dentro da 
disciplina, analisando vários aspectos dos mesmos, como sua produção, composição 
e jogabilidade. A partir desta análise será feita a elaboração de um catálogo contendo 
informações importantes sobre os jogos existentes, a fim de promover um maior 
conhecimento sobre o acervo e para que professores e estudantes interessados 
possam utilizar esses materiais, explorando correlações entre os processos 
educacionais de produção dos jogos e de sua utilização em sala de aula. Esperamos 
que esta pesquisa acadêmica abra, de certa maneira, a possibilidade de se trabalhar 
com os guias de uma forma semelhante futuramente. 
 
E-mail: rrlmendes.uerj@gmail.com 
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REPOSITÓRIO VIRTUAL SOBRE DOCÊNCIA AMPLIADA E PRÁTICAS 
SOCIOEDUCATIVAS COM POBRES NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL 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: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ARTHUR VIANNA FERREIRA 
Estagiário(s):  
Matheus Teles Machado Portugal Gomes 
 
Este trabalho tem como objetivo a apresentação da construção e a manutenção de 
um espaço virtual de conteúdos e fatos históricos, sociais, políticos e educacionais 
que compõe o cenário educacional para as camadas empobrecidas em São Gonçalo 
desde 1930 até os dias atuais. Essa investigação está sendo realizada através de 
periódicos, revistas e outros documentos oficiais existentes nas secretarias de 
educação e desenvolvimento social de São Gonçalo. A partir do discurso oficial sobre 
a educação e a pobreza, o repositório organiza os dados, recompila as principais 
práticas socioeducativas e disponibiliza a análise do material recolhido para posterior 
consulta pública dos alunos e pesquisadores sobre a temática da pobreza e as 
práticas socioeducativas. As pesquisas podem ser realizadas a partir do site 
construído com essa finalidade específica. 
(https://estagiocomplementar.wixsite.com/socioeducacao e 
https://www.facebook.com/estagiocomplementaruerjffp/). O repositório virtual está 
em funcionamento desde 2017 e possui grande procura por parte de pesquisadores, 
dentro e fora da UERJ, assim como outros graduandos que buscam dados para os 
trabalhos de conclusão de curso na temática de educação, pobreza e práticas 
socioeducativas. Esse material também é utilizado pelos alunos de graduação da 
Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo nas disciplinas universais de 
Didática (FFFP04-09072) e Psicologia da Educação (FFP04 – 09071) seja como 
ilustração dos conteúdos trabalhos em sala de aula seja na realização de atividades 
cotidianas que buscam articular os principais conceitos dessas duas disciplinas àquilo 
que vem sendo construído como práticas comuns no sistema educacional desse 
município ao longo do século XX e XXI. Dessa forma, ao longo de sua formação 
docente inicial, os alunos dos diversos cursos de licenciatura da UERJ São Gonçalo 
podem entrar em contato não somente com os conceitos básicos das disciplinas de 
Didática e Psicologia da Educação, mas também podem fazer a reflexão crítica a 
respeito desse trabalho e como eles podem formular outras formas de atuação em 
seus futuros campos de trabalho como docente nesse mesmo município. Enfim, o 
estágio complementar atende as dimensões de ensino universitário, sendo suporte 
para as práticas de ensino de Didática e Psicologia da Educação da UERJ São Gonçalo 
assim como de extensão, proporcionando aos pesquisadores dados relevantes para 
a continuação de suas pesquisas sobre a temática da educação e a pobreza nas 
regiões periféricas do Rio de Janeiro. 
 
E-mail: arthur.vf@gmail.com 
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SOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL – MOVIMENTO DOS GRUPOS 
SOCIAIS” - CAMPO DA PSICOLOGIA SOCIAL DO TRABALHO E `DAS 
ORGANIZAÇÕES 
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 
Voluntário(s):  
Angela Regina Silva Gabrie 
Larissa Gonçalves Gama 
Sulliene Freitas Jacintho 
Thamara Luciana da Silva Profilo 
A proposta do projeto “Socialização e inclusão social – movimento dos grupos sociais” 
relacionado ao campo da Psicologia Social do Trabalho e Organizacional do Instituto 
de Psicologia da Uerj (IP/Uerj) surge no Estágio curricular no SPA/IP/Uerj, tendo 
como base nas discussões sobre a complexidade na contemporaneidade e a 
importância de estudos integrados das relações sociais, do movimento dos grupos 
sociais, do trabalho e das organizações sociais, propiciando meios de ampliação do 
espaço de pesquisa-intervenção. As teorias relativas aos processos grupais, bem 
como aquelas voltadas para a compreensão do campo das organizações, sustentam 
uma das formas de estudo e intervenção o processo de socialização. E, assim, criar-
se condições para facilitar grupos e processos capazes de atingir os objetivos 
legítimos dos grupos, intensificar os melhores valores da sociedade e enriquecer os 
recursos pessoais dos indivíduos. (CARTWRIGHT & ZANDER, 1975). Nesse sentido, a 
partir da perspectiva da Psicologia Social e as concepções atuais da Psicologia do 
trabalho e organizacional com foco nos estudos sobre o processo de socialização, tem 
como pressuposto: “… entender la socializacion como aquellos procesos psicosociales 
por en los que el individuo se desarrolla históricamente como persona y como 
miembro de una sociedad”. (MARTIN-BARÓ, p.163,1982). A proposta é um projeto 
que tenha como escopo principal a vivência orientada do processo grupal, de maneira 
que possibilite um olhar para o movimento de cada um e do grupo, num espaço 
grupal, onde os participantes possam partilhar experiências, sentimentos e buscar 
novos comportamentos, propiciando condições para pensar e (re) pensar seu 
processo de socialização. O Projeto envolve docentes, pesquisadores e profissionais, 
contando com a participação de diversas organizações sociais e sociedade em geral, 
a partir das parcerias como a estabelecida com o Projeto Vidas Paralelas 
Migrantes/Brasil-França/CAPES/COFECUB, junto às Universidades de Brasília (UnB) 
e do Rio de Janeiro (PPGPS/UERJ) – realização de Oficinas de Direitos Humanos e 
Fotografia com apoio da CÁRITAS/Arquidiocese/Rio de Janeiro, por meio do 
Programa/PARES de Atendimentos a Refugiados – iniciada me 2017. As seguintes 
atividades do Projeto podem ser identificadas como fomentadoras da relação ensino, 
pesquisa e extensão: Formação de grupos de estudos; - Desenvolvimento de 
atividades de capacitação dos diferentes públicos; - Multiplicação dos conhecimentos 
produzidos pela equipe técnica do projeto; - Desenvolvimento de grupos de 
desenvolvimento pessoal e interpessoal voltados para a sociedade em geral; - 
Produção acadêmica e científica. O Projeto tem como fundamento a concepção 
psicossocial integrada (Ayres,2012) que tem como foco o envolvimento de todos 
(pesquisadores e atores envolvidos) na produção de um conhecimento amplo 
(acadêmico e social) e, portanto, tem como compromisso produzir informações, 
estruturar conhecimentos e delinear ações. 
E-mail: grupoficina.psi@gmail.com 
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VOZES DA EDUCAÇÃO EM SÃO GONÇALO M DADOS E IMAGENS: A 
PRODUÇÃO DE 2017-2018 
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 
Lohana Antunes da Mata 
 
Vozes da Educação, Memória e História das Escolas de São Gonçalo, reconhecido pela 
UERJ e CNPq, está ancorado no reconhecimento de que a ampliação da concepção 
de fontes trouxe para a produção da pesquisa no campo da educação possibilidades 
investigativas que, por seu turno, resultaram na necessidade de reflexão e 
problematização dessas mesmas alternativas. O interesse em desenvolver a pesquisa 
sobre a educação de São Gonçalo, a partir de fontes imagéticas e documentais, faz 
com que a equipe envolvida no projeto “Vozes da Educação de São Gonçalo em dados 
e imagens” recorra a estas alternativas de fontes como forma de 
apreensão/compreensão da realidade educacional gonçalense, animando o diálogo 
entre o passado e o presente e a prospecção futura sobre os seus desdobramentos. 
Os pesquisadores do Núcleo de Pesquisa Vozes da Educação, Memória e História das 
Escolas de São Gonçalo alinham o presente projeto de EIC à perspectiva de que as 
pesquisas produzidas devem servir-se das tecnologias para organizar uma rede de 
memória e história das vozes e imagens da educação gonçalense, disponibilizando 
para professores e estudantes dos diferentes níveis e modalidades de ensino, 
governos locais e sociedade civil organizada, as produções e os resultados de suas 
pesquisas, sejam em dados estatísticos/demográficos e/ou documentos 
iconográficos. Do ponto de vista metodológico, o projeto vincula-se aos diferentes 
objetos de estudos de nossas pesquisas, tenham elas um caráter de análises 
quantitativas e /ou qualitativas. Deste modo, o projeto evidencia ser imprescindível 
consolidar e ampliar banco de dados processuais gerenciados, a partir das fontes de 
pesquisas privilegiadas e que se articulam aos objetos de estudos que vimos 
problematizando, contribuindo para: a) a atualização dos dados demográficos 
educacionais sobre a situação educacional de São Gonçalo e dos municípios que 
formam o seu entorno; e b) a digitalização de documentos imagéticos que constituem 
o acervo documental e iconográfico da história das instituições educativas e dos 
sujeitos escolares de São Gonçalo. O trabalho realizado pelos bolsistas gerou os 
seguintes resultados: - Organizaram o acervo digital da pesquisa, disponibilizando-o 
para os bolsistas de iniciação científica, iniciação à docência orientados pelos 
professores pesquisadores que compõem o Núcleo Vozes da Educação: História e 
Memória das escolas de São Gonçalo; - Participaram das reuniões de pesquisa, 
contribuindo para avaliação e planejamento de todas as suas etapas; - Auxiliou os 
professores pesquisadores e bolsistas do Núcleo Vozes no armazenamento digital 
midiático de dados coletados; - Integraram comissão de bolsistas organizadores do 
VI Seminário Vozes da Educação: Formação de Professores, Políticas e Memórias; 
seminário realizado no ano de 2017 e do IV Seminário Educação Popular Movimentos 
Sociais e Formação de Professores: o legado de Paulo Freire para a Educação Popular 
em tempos de crises. 
 
E-mail: msalvarenga@uol.com.br 
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 TERRITÓRIO E INVISIBILIDADES: INVESTIGAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS E 
PESQUISA DE CAMPO SOBRE POVOS INDÍGENAS E POPULAÇÕES 
TRADICIONAIS 

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. 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 fazer o levantamento bibliográfico 
na biblioteca da UERJ sobre as seguintes temáticas: Formação Territorial, Presença 
Indígena, Índios e Territórios. Partimos da contribuição de autores como José 
Ribamar B. Freire e Márcia Fernanda 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, a ação proposta é a organização do banco de 
dados com as informações sobre o tema. A intenção é proporcionar uma ferramenta 
de consulta para que haja agilidade na busca das informações. Como forma de 
alimentar o banco de dados, levantamos os textos existentes sobre a temática 
abordada nas bibliotecas da UERJ e, em seguida, organizamos as informações sobre 
o tema. Em visita realizada aos povos tradicionais quilombolas e caiçaras 
participamos de reuniões onde nos familiarizamos com as lutas pela preservação do 
território desses grupos. Questões políticas permearam toda a discussão estabelecida 
nessas reuniões nas quais observei uma carência de políticas que amparem essas 
minorias. Apesar da falta de registro nos livros didáticos, a história desses grupos 
resiste através da oralidade. Sua cultura perpetua-se através das gerações 
exclusivamente pela resistência de poucos que permanecem ligados às suas raízes. 
Seria fundamental que os livros didáticos introduzissem a realidade desses povos a 
fim de que sejam conhecidos e principalmente respeitados. 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. 
 
E-mail: mcesargeo@yahoo.com.br 
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RECURSOS, ADAPTAÇÕES E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA EDUCANDOS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 
Estagiário(s):  
Carla Josiane dos Santos Costa 
Sheila Cabral dos Santos Ferreira 
 
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) que 
é desenvolvido na Faculdade de Educação atendendo os Cursos de Licenciatura. Que 
tem como objeto promover Oficinas de Recursos e Tecnologias Assistivas (ORTAS) 
aos alunos cursa as Disciplinas Práticas Pedagógicas em Educação Inclusiva e 
Educação Inclusiva: Cotidiano Escolar dos Cursos de Licenciatura e Pedagogia, 
focalizado 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 funciona como facilitador de aprendizagem como; 
Braille Fácil que é um programa que transcreve textos para escrita Braille, 
Impressora Braille que realiza impressão somente em braille em ambos lados, 
Dosvox é um programa desenvolvido para que otimizar o cotidiano do deficiente 
visual, Sebran é um programa bem direcionado para educação infantil onde são 
apresentados cores, formas, letras, 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. Aprofundando a discussões no decorre das oficinas 
utilizamos um questionário com perguntas abertas e objetivas que foi realizada uma 
análise quati-qualitativa referente ao uso de Tecnologias Assistivas e sua necessidade 
aplicada aos alunos de distintas licenciaturas que cursam a disciplina Educação 
Inclusiva: cotidiano escolar e Práticas Pedagógicas em Educação Inclusiva na 
Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) durante 
o semestre de 2017.2 em consonância com 2018.1.Cabe que ressaltar a participação 
como instrutora de informática para pessoas com deficiência visual na Escola de 
Informática Melvin Jones, em São João de Meriti- RJ, Baixada Fluminense, dentre 
outras participações tais como: encontro de Síndrome de Williams realizado na 
Universidade Veiga de Almeida; apresentação de trabalho, em comunicação oral, no 
Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (Coninter VI), 
realizado em João Pessoa-PB, cujo trabalho apresentado discutia as percepções e 
estratégias relacionadas ao uso do teclado Qwerty.Participação no Projeto de 
Estimulação Precoce em Bebês com Microcefalia na Policlínica Regional de Saúde 
Antônino de Oliveira no Município de Belford Roxo na Baixada Fluminense.Atuação 
como ouvinte e monitora: no Seminário Comemorativo de Síndromes Raras, no 
Hospital Universitário Pedro Ernesto- UERJ,apresentação oral e submissão de resumo 
simples ao I Simpósio sobre Deficiência Intelectual e Desenvolvimento Humano-UFF: 
“Da Deficiência à Funcionalidade: novos paradigmas e implicações para inclusão de 
pessoas com deficiência intelectual". 
 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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A COGNIÇÃO DA ESPACIALIDADE DE ALUNOS CEGOS E COM BAIXA VISÃO: 
A GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

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, 
sobretudo, o ensino de Geografia a alunos cegos e com baixa visão. Para tal, toma 
como passos iniciais, primeiro, as investigações quanto às definições e reflexões 
sobre o que é cegueira no âmbito da medicina e da educação. Nesse sentido, 
observamos que a definição de cegueira e baixa visão para a medicina segue 
parâmetros bastante quantitativos. Para a educação a definição segue padrões 
funcionais que alargam bastante a classificação para entender o aluno cego e com 
baixa visão. Embora as duas classificações, uma mais quantitativa e outra funcional, 
pareçam contraditórias, ambas colaboram para o entendimento da vivência que a 
pessoa cega ou com baixa visão possui diante da sua relação com o mundo exterior. 
O segundo passo inicial para o prosseguimento do presente projeto realizou-se um 
levantamento a respeito da evolução da legislação brasileira quanto à educação 
inclusiva. Nos meios legais brasileiros muito tem se avançado em conferir direitos 
relacionados a grupos minoritários e aos deficientes físicos. Portanto, entre outros 
documentos, destacam-se: a Lei nº 7853/89 (que dispõe sobre a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), a Lei nº 9394/96 (a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação), a Lei nº 10.172 (que aprova o Plano Nacional de 
Educação) e a Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação, de 11 de setembro 
de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica. Esses passos são importantes para os próximos passos visto que, embora 
haja pesquisas na área, elas estão relacionadas à produção de materiais que possam 
conferir suporte ao professor de Geografia tendo uma orientação filosófica empirista 
ligada à noção do ser biológico que tem como gênese de conhecimento a experiência 
sensível (SUCHODOLSKI, 2000). Porém, de acordo com o embasamento teórico-
metodológico da ciência geográfica e tendo por base a noção do indivíduo social e 
histórico, nosso objetivo geral é averiguar o modo em que o pensamento da pessoa 
cega ou com baixa visão opera a própria espacialidade. Como questão norteadora, 
quais são os elementos espaciais e como esses são apreendidos pelos alunos cegos 
levando-os a uma visão de mundo? A partir disso, temos como objetivos específicos 
discutir as noções de imagens e memória visual em Ormelezi (2000) e o olhar da 
mente e os modos de “ver” o mundo em Sacks (2010) para relacioná-las à base 
conceitual da geografia em Souza (2013). 
 
E-mail: vaniarjsilva@gmail.com 
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A POSTURA INVESTIGATIVA COMO ELEMENTO ESSENCIAL NA FORMAÇÃO 
DOCENTE: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO 
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:  
TALITA VIDAL PEREIRA 
Voluntário(s):  
Sara Cristina Gomes Barbosa da Silva 
 
A proposta se insere em um conjunto de ações estratégicas desenvolvidas no âmbito 
da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense com o objetivo de oferecer 
condições para que a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) aconteça 
de forma a garantir os princípios e objetivos que justificaram a sua inclusão como 
componente curricular. Qual seja, conceber a docência de forma a incorporar a 
dimensão de pesquisa que deve caracterizar a ação docente em todos os espaço-
tempo em que ela acontece. Trata-se de pensar institucionalmente as ações 
necessárias para oferecer aos licenciandos as condições necessárias para vivenciar, 
ao longo do curso, experiências formativas em práticas de estudo e de pesquisa para 
que o TCC, concebido como espaço-tempo de reflexão sobre um percurso acadêmico 
possa, de fato, expressar essa trajetória. Dessa perspectiva, trata-se de pensar a 
pesquisa como uma dimensão da docência que extrapola a formação stricto senso de 
um professor pesquisador, ou mesmo de um profissional capaz de refletir sobre a 
sua prática. Como disse Paulo Freire (1996), não há ensino sem pesquisa e pesquisa 
sem ensino. Em relação ao trabalho dos bolsistas o projeto tem como objetivo 
possibilitar o desenvolvimento de atividades com ênfase na dimensão investigativa 
da prática docente de forma a contribuir para qualificar a atuação na educação, visto 
que, para da dimensão da docência a formação do profissional do magistério 
pressupõe posturas problematizadoras e investigativas na vivência de sua prática 
profissional. Trata-se também de trabalhar o exercício da curiosidade cultivando 
posturas investigativas que possibilitem ao futuro profissional docente maiores 
possibilidades de organizar o seu fazer de forma que os seus alunos possam seguir 
os mesmos passos. Porque essas características passaram a integrar sua formação 
e formar com essa perspectiva passa a ser um objetivo desejável a ser perseguido. 
Por fim, ainda que esse não seja o objetivo principal, não é possível desconsiderar 
que nesse processo se abrem oportunidades para que nossos egressos tenham a 
possibilidade de seguir uma carreira acadêmica investindo na pesquisa stricto senso. 
Em uma sociedade saturada de diferentes plataformas de produção e disseminação 
de informações, cabe à universidade formar professores autores e experimentados 
na prática de pesquisa e a elaboração do TCC, concebida também como um 
movimento ativo de reflexão sobre o percurso formativo, é um momento essencial 
desta contribuição específica da Universidade, pois condensa diversos investimentos, 
feitos ao longo da formação, para a compreensão dos procedimentos da produção 
social do conhecimento científico. 
 
E-mail: p.talitavidal@gmail.com 
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A FORMAÇÃO DE GRADUANDOS DE PEDAGOGIA EM COMUNICAÇÃO 
ALTERNATIVA 
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):  
Beatriz dos Santos Correia 
 
O presente projeto tem como objetivo formar graduandos de pedagogia com 
especialização em comunicação alternativa, através da disciplina Pesquisa e Prática 
Pedagógica (PPP), ministrado pela Professora Doutora Cátia Crivelenti de Figueiredo 
Walter. Para isso, foi aplicado um método gradual de ensino, dividido em quatro 
períodos; No primeiro, fomos apresentados aos principais nomes da Comunicação 
Alternativa (CA), construindo uma base teórica consolidada. Ao final dessa primeira 
etapa, nos foi proposto como trabalho de conclusão uma visitação às escolas 
regulares ditas como inclusivas. Cada grupo ficou responsável por observar pontos 
positivos e negativos, a existência de inclusão e sua realidade, além de realizar uma 
aplicação de questionário aos professores da sala na instituição escolhida, com vista 
em adquirir informações sobre a escola em relação às crianças com deficiência e as 
individualidades dos alunos observados. No segundo período, nos aprofundamos 
ainda mais na Comunicação Alternativa, focando o aprendizado no PECS-Adaptado 
(WALTER, 2000), aprendendo inicialmente a teoria e confecção de materiais. Em 
seguida, foram distribuídos casos hipotéticos para que os grupos confeccionassem 
materiais adequados para cada cenário, colocando-os em prática através de uma 
simulação realizada em sala de aula, com objetivo final de observar os êxitos e a 
aplicabilidade dos trabalhos propostos. Na terceira e quarta etapa abandonamos os 
casos hipotéticos, e após um ano estudando e adquirindo conhecimentos específicos, 
utilizamos nossa bagagem teórica e prática em casos reais, onde começamos a 
realizar os Atendimentos Educacionais Especializados (AEE) em pessoas com 
diferentes deficiências da comunidade externa da Universidade. No primeiro 
momento aplicamos um questionário para o aluno e seu responsável, tendo em vista 
descobrir os dados pessoais do educando, seus interesses, suas necessidades e seus 
objetivos. Com base nas respostas adquiridas, cada grupo ficou responsável por 
montar um planejamento para seu respectivo aluno especial. A cada semana um 
novo planejamento foi feito baseado nos encontros, modificando-se mediante 
necessidades observadas e progresso do educando. Durante todo tempo da sessão, 
somos observados e auxiliados pela professora, visando o melhor atendimento 
possível para cada caso. Ao final dessa etapa, em sala, cada grupo apresentou o 
perfil de seu aluno juntamente com seus planejamentos e resultados obtidos, tanto 
os positivos como os desafiadores, deixando-os em discussão para a turma refletir e 
opinar objetivando o crescimento e amadurecimento dos futuros pedagogos. 
Concluindo assim, o curso de Educação Inclusiva e Continuada com base teórica e 
prática consolidadas. 
 
E-mail: catiawalter@gmail.com 
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ATENDIMENTO PEDAGÓGICO HOSPITALAR E MODALIDADES DE 
ATENDIMENTO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES 
Estagiário(s):  
NATHALIA CORREA DOS SANTOS 
 
O projeto de Iniciação à Docência “Atendimento Pedagógico Hospitalar e Modalidades 
de Atendimento em Educação Especial”, permite estagiário bolsista desenvolver, sob 
a supervisão de seu coordenador, atividades atribuídas ao fazer pedagógico no 
espaço das enfermarias onde se encontra o suporte e matériais 
necessários.Contribuição para sua formação. Considerando o perfil da formação do 
pedagogo no Currículo do Curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, é relevante o preparo desse profissional para atuação em modalidades de 
atendimento da Educação Especial que se deslocam do cotidiano dos espaços 
escolares assumindo outras categorias institucionais. Prevista na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (9394/96), bem como no documento Educação Especial 
no Ensino Básico (SEESP/MEC), essa modalidade se encontra referendada 
legalmente, porém, necessitando de espaços de reflexão e atuação para identificação 
e consolidação de metodologias que se adéquem às necessidades de pessoas 
especiais. O projeto fundamenta-se na pesquisa participante em que o professor-
pesquisador através do acompanhamento de usuários em instituições de saúde 
programara e desenvolverá propostas pedagógicas compatíveis com o espaço 
hospitalar. Este projeto vem se configurando como uma ampliação do espaço de 
atuação do pedagogo.Objetivo da bolsa: Tem por objetivo propiciar o 
acompanhamento curricular do educando/paciente quando estiver hospitalizado, 
garantindo a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo 
flexibilizado. Além de possuir como metas a identificação de crianças e adolescentes 
com necessidades especiais que estejam fora da escola e também possíveis 
alterações de desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor; possibilitar a interação 
usuário/ acompanhante por meio de atividades lúdicas; e desenvolver propostas 
pedagógicas cabíveis no ambiente hospitalar.Atividades desenvolvidas: As atividades 
lúdico-pedagógicas realizadas no Hospital Infantil Ismélia da Silveira (Duque de 
Caxias) são desenvolvidos ao longo da semana nos espaços das enfermarias e na 
sala da classe hospitalar. Além da participação na fundamentação e desenvolvimento 
do projeto de mapeamento das classes hospitalares no Brasil em parceria com o MEC, 
participação “I Primeiro Encontro de Gestores de Classes hospitalares do Estado do 
Rio de Janeiro” e do “Seminário: Planejando Ações e diálogos entre Saúde e 
Educação—Programa Saúde na Escola (PSE)” Ambos realizados na UERJ-Maracanã 
onde o NEEI (Núcleo de Educação Especial e Inclusiva) ofereceu suporte na 
organização e apoio técnico.Observações: O NEEI- (Núcleo de Educação Especial 
Inclusiva) UERJ em parceria com o Hospital Universitário Pedro Ernesto está 
fundamento a criação da Classe hospitalar junto a Brinquedoteca do HUPE onde o 
estagiário Bolsista de tal modalidade passará a exercer as atividades convenientes a 
bolsa também nesse espaço. 
 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
  



 

0227 
 

 
ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA: “O QUE TEM LÁ PRA CIMA?” 
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):  
Larissa Rosa da Silva 
 
O projeto de Iniciação à docência, Constituir saberes didáticos para lidar com as 
diferenças na escola, se caracteriza pela organização de praticas pedagógicas que 
reconheçam e valorizem as diferenças culturais, econômicas, de gênero, raça, 
construção de conhecimentos, entre outras, visando favorecer o processo ensino 
aprendizagem dos/das estudantes. Em 2017 iniciamos o trabalho de cartografia com 
os estudante do segundo/terceiro ano de escolaridade do Ensino Fundamental –CAp 
-UERJ. Inicialmente, as crianças foram desafiadas a leitura do mapa mundi. 
Conversamos sobre: legenda, título, elementos de orientação, discutimos as 
hipóteses de localização e espacialidade a partir da leitura de diferentes mapas. Os 
estudantes construíram mapas do trajeto de casa ao CAP. Dentro desta atividade 
cartográfica iniciamos a construção do projeto “Rio Comprido: O bairro que nos une”, 
pensado e praticado em 2017 e 2018. Os mapas produzidos foram apresentados na 
Roda de Apreciação e analise coletiva das diferentes leituras do mundo e elementos 
empregados na produção dos trajetos planificados. A abordagem cartográfica 
atravessou todo o projeto, se desdobrando na expedição pelo entorno do CAP-UERJ. 
Observamos e mostramos os principais pontos de referência nos mapas. Na fase 
inicial do projeto , um estudante quis saber: “o que tem lá em cima?’. Pela localização 
da escola, o que existe mais acima do CAP são pequenas favelas. Os alunos do CAP 
moram em diferentes bairros e municípios do Rio de Janeiro, este estudante em 
particular, vem de um contexto de moradia parecido com o que “tem lá em cima”. 
Durante a expedição pode ser visto essas diferentes moradias, comércio, igreja, 
estradas entre outras especificidades que nos mostram como é definida a história, a 
geografia e cultura do bairro. Diferentes visões e versões sobre a história do Rio 
Comprido, seus problemas e potencialidades, dentre elas a polemica em torno do 
viaduto que atravessa o bairro e a história das favelas vizinhas, a partir da Roda de 
Conversa com moradoras do bairro, aproximamos as crianças da idéia de que cada 
lugar tem sua história de construção realizada por homens e mulheres. Historias 
contadas por quem vivencia o local, fundamental para o entendimento do que o lugar 
significa para as pessoas que nele residem e vivenciam cotidianamente as 
dificuldades e potencialidades do bairro. Na finalização deste projeto foi construído 
um mapa “gigante” com o trajeto feito e informações sobre os pontos de referência 
por onde passamos, além de demonstrarmos a mata ao redor e a moradia como as 
favelas que existem ali por perto. A finalidade do trabalho é pensar como discutir 
questões geográficas, questões culturais, choque de culturas, que ajudem os 
estudantes a realizarem sínteses possíveis e expressa-las cartograficamente 
 
E-mail: igasantos@hotmail.com 
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APONTAMENTOS SOBRE A LUTA EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA EM 
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 
Ryane Nogueira Batista 
 
Esse trabalho é um dos desdobramentos do projeto de Iniciação à Docência (ID) “As 
contribuições de Florestan Fernandes para a formação docente”. Tem de um lado, 
como questão central pesquisar as temáticas teóricas e educacionais presentes na 
obra de Florestan Fernandes nos anos 80, de outro, atender a objetivos de estudos 
proposto no plano de trabalho da bolsista de ID. Na atual conjuntura de ataque a 
escola pública através do corte de financiamento, do avanço dos princípios da escola 
sem partido e das referencias empresariais presentes na política educacional torna-
se imprescindível recuperar a produção de Florestan Fernandes. Nos anos 80 
Florestan foi um importante militante da educação pública e intelectual orgânico dos 
trabalhadores. Em seus escritos constam várias temáticas, tais como como: greve, 
condições salariais, movimento estudantil, verbas públicas para escola pública, 
desvalorização do ensino e analises dos desafios educacionais numa sociedade 
capitalista dependente. As fontes utilizadas para este estudo foram livros, jornais, 
intervenções no parlamento e nas conferências produzidas pelo autor em estudo. 
Florestan (1986, p.28) não alimentava nenhuma ilusão com a “Nova República”, pois 
neste período perdeu-se a oportunidade de realização de uma profunda 
transformação estrutural na sociedade civil e no Estado. Haviam latentes na 
sociedade dois elementos que poderiam contribuir positivamente para essa 
transformação: rancor contra a ditadura civil-militar e consciência geral sobre a 
necessidade de mudança. Quando Florestan analisa a burguesia brasileira através 
dos seus nexos externos e internos nos oferece um instrumental muito interessante 
para compreendermos um dos dilemas educacionais brasileiro, ou seja, a 
interferência externa nas políticas educacionais que muito tem proporcionado o 
agravamento da nossa crise educacional. Pode-se constatar que o campo educacional 
brasileiro a cada momento histórico é invadido por “modas” pedagógicas . Sua 
formação geralmente é determinada pelo ensino de uma história “oficial”, que 
contempla apenas um lado dos fatos. O estudo da luta em defesa da escola pública 
em Florestan Fernandes indica a urgência da recuperação e da discussão de um 
intelectual essencial na área da educação. Essa recuperação passa por dois eixos 
centrais: primeiro Florestan nos oferece uma interpretação do capitalismo na 
realidade brasileira que constitui um referencial fundamental para a construção da 
educação na perspectiva da emancipação humana do trabalhador e segundo é que 
ele é um intelectual orgânico dos trabalhadores e sua produção teórica uma valiosa 
fonte de interlocução para aqueles que querem transformação social. 
 
E-mail: gil.barao@hotmail.com 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E A MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA 
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):  
Marcela Villar Junqueira de Barros 
Taynara de Oliveira Roberto 
 
O projeto de ID lotado no Departamento de Ensino Fundamental do CAp-UERJ é 
destinado à formação inicial de licenciandos, sobre a instrumentalização de práticas 
para estudantes do 1º ao 5 ano com demandas de atenção diferenciada para o 
ensino. O foco está em observar, analisar e desenvolver mediação pedagógica com 
estratégias e recursos que promovam o ensino e a aprendizagem do estudante com 
necessidade educacional especial (NEE), alvo do atendimento educacional 
especializado (AEE). Nos dias atuais, a concepção de mediação escolar é observada 
na escola e sociedade, principalmente, relacionada diretamente à figura do professor 
do AEE. Esta percepção acaba por atribuir a um profissional específico a ideia de 
intervenção junto ao estudante, quando esta é uma ação presente, constante e 
necessária entre os diferentes integrantes e elementos de um ambiente. Por 
mediação escolar entende-se a ação pedagógica desenvolvida pelo docente, no 
momento da intervenção para o ensino, apoiada em recursos variados, desde a 
oralização ou o apontamento ao uso de elementos mais elaborados como tecnologias 
assistivas. Esta pode ocorrer de forma coletiva, individualizada e diferenciada, 
conforme se observar como o estudante aprende. A ação da mediação escolar 
envolve professores, do AEE e da disciplina ou da turma, mas não somente estes, 
pois os pares do estudante e outros elementos (objetos, signos e significados) que 
estão no ambiente compõem o coletivo de recursos para esta. A mediação escolar 
realizada pela equipe AEE, em colaboração com o professor da turma ou da disciplina, 
ocorre a partir da interação entre os professor e estudante, sobre o processo de 
ensino e aprendizagem para trabalhar os conhecimentos curriculares. Os licenciandos 
que atuam neste projeto têm sua ação no campo real da sala de aula, estão 
vinculados à equipe do AEE e dialogam e atuam, com os professores da turma, sobre 
como medear o estudante com uma deficiência ou autismo, por exemplo. Nos 11 
anos do projeto se observa que a cultura escolar ampliou a compreensão sobre o 
contexto que envolve a mediação escolar diante da presença do estudante, na 
educação básica, com uma necessidade educacional especial; assim como abriu 
novas frentes para práticas formativas que intentam a mediação docente 
colaborativa, em sala de aula principalmente, como condição para a escolarização de 
todos os envolvidos na turma. Na participação direta com os professores ocorrem 
aprendizagens sobre a mediação escolar, a elaboração de estratégias para manejo 
em sala de aula, adaptações de atividades, material e instrumentos que garantam a 
aprendizagem do aluno, face ao currículo. É um espaço que tem promovido reflexões 
sobre a didática de ensino e a concepção de mediação escolar, de forma real e 
contextualizada, diante de demandas sobre a estrutura necessária, tanto para o AEE 
quanto para as demais disciplinas ou ações escolares, sobre a mediação para prover 
ensino e aprendizagem e não tão somente o acesso à escola. 
 
E-mail: braunpatricia09@gmail.com 
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ATIVIDADES DE LEITURA, ESCRITA E RESOLUÇÃO DE OPERAÇÕES 
MATEMÁTICAS: UM ESTUDO DE CASO NO CAP-UERJ 

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):  
Viviane da Silva Ribeiro Zacharias 
Voluntário(s):  
Gabrielle Porto do Rego 
 
Partimos do princípio que o uso de jogos, brinquedos e brincadeiras é uma prática 
relevante para formação da criança e, ao revisitarmos as práticas desenvolvidas em 
nossa infância, fortalecemos vínculos e encontramos significados correspondentes ao 
cotidiano dos nossos alunos. É com as regras de bem viver, paciência, dedicação, 
perseverança, tolerância, amizade, dedicação, responsabilidades, sobrevivência e 
tantas outras atitudes da vida adulta que iniciamos tais práticas. As atividades lúdicas 
são inseridas nesse projeto em diferentes contextos no cotidiano escolar, 
principalmente os que demandam as relações sociais da criança. Com esse olhar para 
a infância e o brincar investimos na pratica docente sem perder de vista a pesquisa 
dedicada a informações acerca do brincar e sua importância para construção do 
conhecimento. Dedicamos nossa atenção ‘a “ludicidade” como estratégia que pode 
levar a práticas de leitura e escrita que favoreçam a compreensão dos enunciados 
matemático. É a partir da prática da bidocência que investimos no Atendimento 
Educacional Especializado - Ensino Colaborativo (AAE-EC) do Instituto de Aplicação 
Fernando Rodrigue da Silveira (CAp-UERJ). Buscamos ampliar a atenção, na sala de 
aula, àqueles que têm mais dificuldade para acompanhar seu grupo. Desde o início 
do projeto as atividades vêm sendo realizada sistematicamente, sem interrupção, 
por conseguinte as poucas dificuldades enfrentadas foram superadas. Os alunos 
assistidos têm obtido êxito com relação aos objetivos estabelecidos para o projeto. 
Ao se trabalhar a leitura busca-se textos complementares que estejam de acordo 
com a realidade do estudante, além de estar contextualizado com o planejamento 
pedagógico da professora responsável pelo núcleo comum. Nessa proposta 
adaptamos textos de histórias clássicas e fábulas de forma que a leitura se torne fácil 
leitura em todos os seus aspectos. Em algumas atividades é necessário o uso da sala 
de recursos multifuncionais. Até agora, os discentes acompanhados pelo projeto têm 
demostrado mais domínio nas atividades propostas, além de termos alcançado 
resultados significativos com um aluno com TEA, o qual, em tempo posterior aos 
demais chegou à leitura de pequenos textos e compreensão e interpretação dos 
mesmos, ele também passou a escrever algumas palavras, depois de um longo 
período não conseguia nem mesmo segurar o lápis, pois de várias tentativas para 
segurar o lápis. Na matemática vem demostrando mais atenção e domínio nas 
operações soma e subtração quando trabalhamos com material. Esse projeto vem 
fazendo a diferença na vida escolar de uma minoria do CAP-UERJ. 
 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@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:  
STELLA MARIS MOURA DE MACEDO 
Estagiário(s):  
Elisete Sabino de Oliveira 
Irani Ribeiro Lima 
 
O Ações Docentes de Inclusão é um Projeto que teve início no ano de 2000, no 
Departamento de Ensino Fundamental do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues 
da Silveira CAp-UERJ. Tem como objetivos atender aos estudantes dos três primeiros 
anos iniciais do 1º segmento do Ensino Fundamental que apresentam um ritmo 
diferenciado de aprendizagem em relação aos conteúdos do ano de escolaridade que 
frequentam. Além disso, visa estimular atitudes e comportamentos positivos frente 
ao processo de ensino e de aprendizagem e aos componentes curriculares em que 
apresentam necessidades específicas. Este Projeto assegura o direito do estudante 
ao que a legislação nomeia como recuperação paralela e se configura como mais uma 
oportunidade de aprendizagem para os estudantes. O Ações Docentes de Inclusão 
tem como foco a ação docente que se vincula à reflexão sobre a prática pedagógica 
e sobre os processos de ensino e aprendizagem dos sujeitos envolvidos. A concepção 
de ensino e aprendizagem que fundamenta o trabalho pedagógico do Projeto 
encontra-se apoiada nas ideias do autor Vygotsky que afirma que o ensino e o 
desenvolvimento se dão num processo de interdependência, mediado pela linguagem 
e que o conhecimento não reside apenas na figura do professor, mas nos outros que 
compõem a realidade circundante. Atualmente, o Projeto conta com duas bolsistas 
do curso de Pedagogia. Ambas atuam em todas as atividades, desde o planejamento 
até o momento em que os estudantes são avaliados. O trabalho dos docentes, dos 
bolsistas e da coordenação é desenvolvido em parceria para que o atendimento 
ocorra com qualidade. As atividades do Projeto ocorrem em dois momentos: em sala 
de aula, no turno da manhã e no contra-turno. Nestes dois momentos contamos com 
a participação dos bolsistas. Cada grupo de estudantes, formado por ano de 
escolaridade, é atendido por um docente e pela bolsista. O projeto também atua na 
formação inicial dos estudantes de diferentes licenciaturas da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. A equipe de docentes do Projeto busca estimular nos graduandos 
a experimentação e a reflexão sobre a prática pedagógica, aproximando-os do 
cotidiano escolar. As atividades planejadas para os bolsistas são: acompanhar as 
atividades das turmas dos anos de escolaridade, elaborar atividades que possam 
contribuir no processo de aprendizagem dos estudantes em atendimento, elaborar 
relatórios de acompanhamento dos estudantes que formam as turmas do projeto, 
participar dos conselhos de classe e auxiliar os docentes do projeto pensando 
estratégias de atendimento aos alunos. É comum ouvirmos os bolsistas comentarem 
sobre o quanto aprendem, na medida em que podem estabelecer relações entre a 
prática e a teoria em situações do cotidiano escolar. Quando emitem esses 
comentários ratificamos a ideia de que a sala de aula deve ser compreendida como 
espaço de investigação e de pesquisa, contribuindo, deste modo na formação dos 
graduandos. 
 
E-mail: stm@oi.com.br 
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BIBLIOTECA VIRTUAL JOVEM: APRENDENDO SOBRE O MEIO AMBIENTE DA 
BAIXADA FLUMINENSE 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
SIMONE FADEL 
Supervisor(es) Participante(s):  
Andréa Paula de Souza 
Estagiário(s):  
Késia Paula de Oliveira 
Voluntário(s):  
Diego Escobar Alves 
Giselle Cavalcanti de Albuquerque Oliveira 
Isabelle Marrie Santos Costa 
Jessilyn Gomes da Silva 
Larissa Rosa da Silva 
Luís Eduardo Miguel Pereira 
Matheus da Silva Cruz 
Mercês da Costa Lomar Cabral 
Paulo Guilherme Barbosa Bragança 
Rodrigo Costal de Araujo e Souza 
Vitor Araujo da Silva 
 
O Projeto visa contribuir na formação inicial dos professores no campo da Educação 
ambiental, com foco do ensino das questões ambientais, no que diz respeito aos 
processos históricos que resultaram em mudanças no ambiente local. No caso da 
Baixada Fluminense, as principais intervenções ambientais se deram a partir de ações 
de saneamento que modificaram a paisagem, as bacias hidrográficas e os 
ecossistemas da região. Ainda hoje existem populações ribeirinhas, pescadores que 
são diretamente atingidos pelos chamados “desastres ambientais”, desde enchentes 
até derramamento de óleo na Baia de Guanabara. Nesse sentido, foi criada a 
Biblioteca Virtual de Meio Ambiente da Baixada Fluminense (BV), que gerou a 
ampliação e desdobramento do desenvolvimento da Biblioteca Virtual Jovem, que 
ofertam importantes espaços de formação para alunos da graduação e educadores 
da região, pois permitem uma articulação entre a pesquisa sobre a região e o papel 
docente e discente, privilegiando o “espaço vivido” da Baixada. Desta forma, a BV 
Jovem aborda, de forma adaptada, para as diferentes faixas etárias, as caixas de 
conteúdos da BV Ambiente, consolidando a perspectiva de educação ambiental 
crítica. Ressalta-se, que além do desenvolvimento de conteúdos de EA digital e 
disponível em ambiente virtual, outra frente foi criada a partir da realidade das 
escolas da Baixada Fluminense, que muitas vezes não tem boa infraestrutura, 
principalmente, em relação ao uso do ambiente virtual, sendo assim o trabalho 
também tem desenvolvido jogos de tabuleiro voltados ao conhecimento do ambiente 
da região, e que estão atrelados diretamente aos conteúdos da Biblioteca Virtual. O 
trabalho fomenta a discussão acerca da inclusão das TIC’s e de novas metodologias 
no ensino com intuito de agregar um estudo integrado da questão ambiental. Logo, 
a utilização de jogos é uma estratégia de atrair o interesse dos alunos a sua realidade, 
seja em ambientes virtuais ou de tabuleiro. Cabe ressaltar que as atividades foram 
testadas com alunos/docentes da FEBF, assim como discentes de escola pública da 
região, em ambos os resultados se mostraram satisfatórios, entretanto, o uso virtual 
tem se mostrado dificultoso, uma vez que a plataforma da BV Jovem 
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(http://www.bvjovem.uerj.br/) tem se encontrado sistematicamente com erro em 
sua plataforma. Desta forma, estamos gradualmente migrando para uma nova 
plataforma com intuito de garantir o acesso democrático da informação, o que 
também tem nos permitido reflexão sobre nossas propostas de conteúdo e atividade, 
gerando o aprimorando das atividades propostas aos discentes, mas também aos 
docentes através da subcaixa de informação intitulada espaço professor da BV 
Ambiente, na qual os jogos criados são disponibilizados aos docentes. Em suma, o 
trabalho tem levado, de forma eficiente, aos docentes e discentes propostas lúdicas 
de aprendizado sobre o meio ambiente da Baixada Fluminense. 
 
E-mail: simonefadel@hotmail.com 
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CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
REGINA CELI BRASIL DE BRITO MELLO 
Estagiário(s):  
Karine Souza da Silva 
Thainá de Freitas Ribeiro 
 
O projeto Classes de Alfabetização e Letramento inserido no Programa de 
Alfabetização, Documentação e Informação, em seu 22º 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, 
oitenta alunos cariocas, migrantes e imigrantes (portugueses e italianos). Cada 
turma é acompanhada por um professor regente bolsista , preferencialmente, um 
graduando de Pedagogia ou de Letras. As aulas acontecem em salas cedidas por 
faculdades da UERJ (9º andar), três vezes por semana, das 14 às 17 horas. 
Destacamos no projeto, a Formação Discente oferecida aos bolsistas semanalmente, 
com a realização de uma reunião de supervisão pedagógica, às segundas-feiras, com 
a duração de quatro horas, onde são elaborados os planejamentos de aula, bem 
como a análise dos trabalhos realizados na semana anterior. Nesta reunião, uma das 
características é a multidisciplinaridade (Letras, Matemática e Pedagogia) que 
provém da diversidade de formação dos bolsistas. Complementando a Formação 
Discente, semanalmente, às sextas-feiras, há grupo de estudos temáticos, 
proporcionando oportunidade ímpar de discussão da teoria e prática em sala de aula. 
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 2018 
desenvolvemos o projeto “ Mulheres de papel e o papel das mulheres na sociedade”. 
No primeiro semestre a turma UNATI I estudou a personagem Lucíola, de José de 
Alencar e produziu um jornal de época.Na turma MANGUEIRA I a leitura do livro de 
contos de Marina Colassanti produziu um livro com a releitura desses contos pelas 
alunas, com ilustrações produzidas por elas. A turma UNATI II teve como objetivo a 
leitura do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector e o produto final foi uma 
autobigrafia coletiva da personagem Macabéa. Os alunos das classes evoluíram no 
processo de aprendizagem da leitura e da escrita como pode ser confirmado pelos 
trabalhos apresentados ao final de cada semestre.Percebemos um aumento do 
interesse dos alunos pela leitura de textos literários seja em prosa ou poesia; o 
projeto está promovendo a formação de leitores proficientes. 
 
E-mail: r-brasil@uol.com.br 
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CONCEPÇÕES DIDÁTICAS E MEDIAÇÃO DAS AULAS DE GEOGRAFIA: 
ANÁLISE DE DOIS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO EM SÃO 
GONÇALO (RJ) 
Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANA CLAUDIA RAMOS SACRAMENTO 
Estagiário(s):  
Rafaella César dos Santos Sousa 
 
Atualmente, as escolas públicas têm sofrido diversos problemas o que tem 
influenciado na construção do conhecimento, como falta de materiais didáticos, de 
boa infraestrutura, inclusive de segurança, dentre outros. Assim, faz-se necessário 
pensar no processo de ensino aprendizagem, pois esses problemas têm acarretado 
em ensinos cada vez menos expressivos para os discentes, ao considerá-los como 
seres homogêneos, não desenvolvendo na sala de aula as suas experiências culturais. 
Desta forma, a mediação do conhecimento aparece como alternativa para o 
professor, no caso da pesquisa, de geografia, pois possibilita um conhecimento 
construído a partir das relações entre os alunos em suas práticas socioespaciais com 
o mundo e com suas experiências. Além de ponderar também como realizar a 
interação destes, em sua prática escolar. Nesse sentido, o trabalho busca avaliar a 
metodologia de ensino e a didática em Geografia de dois professores da rede pública 
de ensino do município de São Gonçalo. Isto é, discutir, a partir das bases teóricas 
do campo da Geografia e da Educação, a consciência e a mediação didática 
desenvolvida por professores de escolas públicas deste município sobre os 
conhecimentos geográficos. Para isso, escolheu-se como método de pesquisa a 
etnografia escolar, cujo permite um processo de interpretação que tem a 
possibilidade de compreensão do outro, pois avalia a escola como um grande 
processo, destacando a influencia da sua realidade na vida dos alunos. Os 
instrumentos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram: levantamento 
bibliográfico, trabalho de campo na escola e observação e análise das aulas. Assim, 
observou-se duas professoras, sendo a professora 1 do colégio Municipal Estephania 
de Carvalho, e a professora 2 do CIEP 239 Profª Elza Vianna Fialho, o propósito foi 
analisar de que forma que estas articulam os conceitos e conteúdos geográficos ao 
cotidiano e de que maneira os alunos se apropriam desse conhecimento, a partir de 
fato de uma mediação do conhecimento geográfico. Analisou-se que a professora 1 
limitava a sua metodologia a partir do livro didático e do quadro, além de explorar 
pouco o seu tempo de aula. A professora 2, embora não usasse o livro e quase não 
utilizasse o quadro, pouco se preocupava com os conteúdos, visto que passavam 
muitas atividades, porém o conteúdo sendo passado de forma rasa. Portanto, ambas 
as professoras não realizaram mediação do conhecimento, uma vez que não 
souberam mediar os seus métodos, não buscando outros elementos que 
contemplassem a aprendizagem geográfica dos alunos, associando ao seu cotidiano. 
 
E-mail: anaclaudia.sacramento@hotmail.com 
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CRIANÇAS IMIGRANTES/REFUGIADAS EM DUQUE DE CAXIAS: SUBSÍDIOS 
PARA PROFESSORES/AS SOBRE INTERCULTURALIDADE, PLURILINGUISMO 
E O DIREITO À 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:  
ROSANGELA MALACHIAS 
Estagiário(s):  
Carlos Eduardo Gomes Viana 
 
Esse projeto visa formação inicial e continuada de professores/as para a inserção 
crítica sobre plurilinguismo, interculturalismo e direito de educação tendo como foco 
a integração da criança refugiadas/imigrantes em seu processo pedagógico. A partir 
da promulgação da Lei brasileira de Refúgio, Lei 9747/1997, o Brasil tem sido visto 
como o país com uma das leis `mais avançadas e generosas do continente 
americano. O Censo da Educação Básica 2012 (INEP), registrou um aumento de 45% 
no número de matrículas de alunos estrangeiros nos últimos três anos no país. A Lei 
de Refúgio define que o Estado Brasileiro assume o compromisso de garantir o 
acolhimento desta população, bem como a integração local,acesso aos direitos 
básicos (como acesso aos sistemas de saúde e educação), direito à moradia, dentre 
outros, que possibilitem ao refugiado uma vida digna. Imigrantes vindos da República 
Democrática do Congo aparecem como o sexto dentre as nacionalidades que mais 
solicitam refúgio ao país. Apenas 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. Quase metade desse grupo vive em condições 
precárias na região da Baixada Fluminense, principalmente na cidade de Duque de 
Caxias. No que tange às famílias refugiadas e sua relação com a educação escolar, 
esse é um tema de pouca visibilidade para a sociedade brasileira, mediante a isto, o 
projeto tem como tem como objetivo proporcionar a reflexão a futuros professores 
sobre essas questões com a possibilidade de contribuir e ampliar esse campo de 
investigação no país, propondo reflexões sobre a inserção educativa de filhos/as de 
famílias imigrantes, as diferentes possibilidades educativas e de formação que 
passem pela comunidade em interação com a escola, e as formas de vinculação dos 
pais com as instituições educativas. Envolvendo estudantes da graduação, da pós-
graduação e professores das redes públicas no levantamento da produção, a análise 
e a discussão de dados apresentados por pesquisas anteriores que possam 
desenvolver um diálogo crítico no sentido de identificar pontos de confluência e 
diferenças entre os estudos sobre a integração de crianças imigrantes e/ou 
refugiadas nas redes de ensino no Rio de Janeiro, especificamente em Duque de 
Caxias. Paralelo ao aprofundamento teórico, tentar realizar um levantamento das 
redes de ensino do estado do Rio de Janeiro que recebam refugiadas e pretendemos 
produzir um censo de Duque de Caxias com essas informações. 
 
E-mail: rosmalach@gmail.com 
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CULTURAS E HISTÓRIAS DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL: SUBSÍDIOS 
PARA PROFESSORES NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 11.645/2008 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROSANGELA MALACHIAS 
Estagiário(s):  
Rita de Cassia de Andrade Ventura 
 
Esse projeto visa a formação inicial e continuada de professores/as para a inserção 
crítica dos conteúdos relacionados às culturas e histórias dos Povos Indígenas no 
currículo da educação básica (LDB alterada pela Lei 11.645/2008). No Brasil existem 
mais de 300 povos indígenas, cerca de 200 línguas nativas e 900 mil pessoas se 
declaram indígenas (Censo IBGE,2010). Contrariando o senso comum, apenas um 
terço dessa população vive em aldeias, nos territórios indígenas. Atualmente, a maior 
parte da população indígena está fora das aldeias, vivendo em pequenas e grandes 
cidades. No entanto, esses povos são concebidos indistintamente, a partir da 
perspectiva do índio genérico, sem contemplar as especificidades em termos 
culturais, linguísticos, de histórias de contato com a sociedade nacional, de projetos 
de futuro e de presente, dos movimentos e entidades criadas em defesa de seus 
direitos, de sua inserção em espaços políticos e de gestão pública, de seu 
protagonismo frente às relações com o Estado brasileiro. Sem informação qualificada, 
professores terminam por reproduzir visões estereotipadas e preconceituosas, 
marginalizando ainda mais essas populações. O projeto, através de eventos, cursos 
e pesquisas, procura oferecer subsídios a professores da educação básica sobre 
questões relativas aos povos indígenas em sua relação com a diversidade cultural 
brasileira. O tratamento das temáticas das culturas e história dos Povos Indígenas 
afirma alguns marcos conceituais relativos à sociodiversidade que toma por 
referência os projetos societários e identitários construídos autonomamente por cada 
povo indígena, às mudanças/dinâmicas sociais, às diferenças culturais, às relações 
interétnicas assimétricas, à territorialidade e sustentabilidade socioambiental e aos 
diferentes conceitos sobre cultura e suas implicações nas ideias construídas 
socialmente sobre os Povos. Entre nossas atividades, procuramos através de eventos 
realizados dentro e fora da FEBF identificar e desconstruir noções equivocadas e 
preconceituosas sobre os povos indígenas, valorizando a multietnicidade e a 
pluralidade cultural como patrimônio dos povos indígenas e da sociedade brasileira. 
Também buscamos promover a experiência de parceria entre estudantes e 
professores/as indígenas e não-indígenas, visando a formação prática e teórica 
informada sobre as realidades contemporâneas dos povos indígenas no Brasil. Além 
disso, buscamos oferecer subsídios para uma ampliação de referenciais conceituais 
para a valorização da sociodiversidade indígena e o papel ativo dos povos indígenas 
ao longo da história do Brasil. 
 
E-mail: rosmalach@gmail.com 
  



 

0238 
 

 
CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO NORMAL: 
ANÁLISE A PARTIR DO DIÁRIO DE NOTÍCIA RJ (1970-1971) 
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):  
Jonathan Machado Domingues 
 
Este estudo acaba surgiu a partir de idas ao Centro de Memórias do Instituto de 
Educação do Rio de Janeiro. Idas estas que foram possíveis a partir da bolsa referente 
à pesquisa que realizamos com a temática “Análise Histórica dos Livros Didáticos e a 
Matemática Escolar", tendo como orientação a Professora Doutora Denise Medina de 
Almeida França. Ao fazermos levantamentos acerca de livros didáticos do período 
proposto do Projeto, juntamente, buscando dados a respeito de expert na área do 
ensino de matemática, surgiu o interesse pela documentação lá existente sobre o 
Curso de Formação de Professores para o Ensino Normal (CFPEN). Assim, 
redirecionamos nossa pesquisa para o CFPEN. Além dos documentos encontrados, 
para aprofundar os estudos, fomos à Hemeroteca Nacional Digital brasileira, em 
particular no tablóide Diário de Notícias (1970-1971). Assim, este pesquisa justifica-
se pela importância dos impressos como fonte para a história da Educação, visto que 
fazem circular noticia sobre o cotidiano da sociedade. Dessa maneira acreditamos 
que essas fontes possam permitir uma abertura dentro do campo da História da 
Educação para novas problematizações com os impressos. Neste um ano corrido 
analisado, foram encontradas 40 ocorrências, as quais todas elas foram analisadas. 
Contudo, neste artigo selecionamos oito delas, visto que muitas eram noticias 
repetitivas e algumas se referiam ao mesmo assunto. Assim, esse estudo tem com 
objetivo buscar informações na Hemeroteca sobre o Curso de Formação de 
Professores para o Ensino Normal (CFPEN), realizado no Instituto de Educação (RJ), 
em especial os cursos de Matemática, a fim de compreender de que maneira 
circularam as noticias sobre o CFPEN. Na articulação das questões trazemos Bloch 
(2001) e Certeau (2017) para auxiliarem na escrita da historia e na compreensão da 
temporalidade (passado e presente). Temos também Chartier (2009) para o dialogo 
e análise sobre a materialidade do objeto. A pergunta que norteia nosso estudo e: 
De que maneira o Jornal “Diário de Notícias (RJ)”, fazia circular noticiais sobre o 
Curso de Formação de Professores para o Ensino Normal (CFPEN) no período de 
1970-1971? O estudo é estruturado em seções. A primeira contextualiza o Curso de 
Formação de Professores para o Ensino Normal (CFPEN) no período em seguida 
apresentação das fontes e finalmente a s conclusões referentes a nossa análise. 
Assim, este estudo possui como justificativa a importância do meio de comunicação 
de jornais, que tinha funções de comunicação com a sociedade como um todo. 
Fazendo-se assim, uma abertura dentro do campo da História da Educação para 
novas problematizações a respeito utilizando fontes impressas. Contudo, é atingível 
afirmar que as noticias foram fundamentais para fazer circular as atividades que este 
programa tinha, com a população carioca. Palavras- Chave: CFPEN; Formação de 
Professor; História da Educação. 
 
E-mail: denise.franca@uerj.br 
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CIRCULARIDADE DE SABERES NA FORMAÇÃO DOCENTE: POR UMA 
DIDÁTICA INTERCULTURAL 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Maíra de Oliveira Freitas 
Estagiário(s):  
Gustavo Guttler dos Reis 
 
O presente trabalho é um relato de experiência do Projeto de Iniciação à Docência 
(ID) “Circularidade de saberes na formação docente: por uma didática intercultural”, 
que ocorre com uma turma do 3° Ano do Ensino Fundamental do Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(CAp-UERJ). O projeto tem como objetivos gerais: contribuir para a formação de 
professores capazes de pensar uma didática intercultural pautados na Lei 10.639 que 
estabelece a inclusão do ensino da História e Cultura Afro-brasileira no currículo 
oficial; e contribuir para a formação de saberes e fazeres que se deem no cotidiano 
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, partindo das vozes dos discentes na escola 
e na universidade. Dentre os objetivos específicos: promover ações que 
problematizem o racismo; estimular a valorização da cultura Afro-brasileira; e 
promover discussões e espaços de coparticipação na formação 
docente.Metodologicamente, operamos a partir da pesquisa-ação em que produzimos 
informações e conhecimentos sobre a ação pedagógica cotidiana. A observação 
participante em sala de aula ocorre duas vezes por semana.Também realizamos 
reuniões de planejamento e debates sobre propostas e questões teóricas do projeto. 
Dessa forma, trabalhamos a partir da ideia de ação-reflexão-ação para assim 
produzir conhecimento na e sobre a prática. Utilizamos como instrumentos de 
registro das atividades o diário de campo, a escrita das crianças e imagens.Como 
pressupostos teóricos, este projeto pretende se situar na centralidade da cultura e 
nas dimensões culturais interligadas, a saber, a globalização, as transformações da 
vida local e cotidiana, a relação entre identidades e subjetividades, um debate sobre 
cultura numa perspectiva étnica (HALL, 1997). Além disso, nos baseamos em Candau 
(2009) na abordagem da interculturalidade, entendendo que é preciso práticas e 
pensamentos democráticos e inclusivos em conexão com políticas de identidade e de 
igualdade.Como resultados parciais conseguimos identificar vivências e colaboração 
na criação de atividades visando à interculturalidade, à formação da identidade das 
crianças, valorização da cultura Afro-brasileira e uma educação antirracista, além da 
formação em serviço do bolsista do projeto e futuro professor da Educação Básica. 
As crianças passaram a ser mais críticas em relação às temáticas como racismo, 
feminismo e a importância das políticas afirmativas para o combate da desigualdade 
social, sobretudo, de raça e de gênero. Os estudantes também conheceram e 
valorizaram a cultura Afro-brasileira com atividades sobre o samba, a filosofia Ubuntu 
e o trabalho sobre personagens históricas femininas negras. Entendemos que o 
trabalho desse projeto deva ser contínuo e ele vem solidificando ao longo de nossas 
discussões e da nossa reflexão na e sobre a prática. Então, como perspectivas 
futuras, ele pode alcançar outras turmas,circulando estes saberes por toda 
comunidade escolar. 
E-mail: borgesluispaulo@yahoo.com.br 
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CONTANDO HISTÓRIAS: (RE)CONHECIMENTO E A VALORIZAÇÃO DO 
CONTEXTO SÓCIO-CULTURAL 

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 
Rhayane Alves Gomes 
 
O trabalho objetiva compartilhar experiências vivenciadas no Projeto de Iniciação a 
Docência: “Contando Histórias: fortalecendo laços de identidades culturais”, que é 
um desdobramento da pesquisa “Alfabetização, Memória e Formação de Professores” 
(ALMEF).Tendo como objetivos centrais contribuir para o fortalecimento de novas 
práticas de leitura e escrita na escola, a pesquisa tem como referência a concepção 
freiriana que articula leitura da palavra à leitura de mundo, em busca de contribuir 
para que as crianças ampliem a compreensão sobre o contexto sócio-histórico no 
qual as crianças estão inseridas. O projeto que 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 o primeiro segmento do ensino fundamental, com 
cerca de 150 alunos do 1º ao 5º ano. A escola foi construída na década de 80 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 foram 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. 
Considerando as histórias da escola e o público que atende, majoritariamente 
composto por crianças afrodescendentes, fizemos um levantamento do acervo de 
livros infanto-juvenil oferecidos pela escola que eram voltados para as questões 
étnico-raciais, com vistas a contribuir para a construção de uma educação 
antirracista. As oficinas têm sido um espaço rico de aprendizagem tanto para as 
crianças, quanto para as bolsistas do projeto de Iniciação a Docência e do Grupo 
ALMEF “Alfabetização, Memória e Formação de Professores”, à medida 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. 
 
E-mail: mairce@hotmail.com 
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CRIANÇAS E YOUTUBE: DISCUTINDO O TEMA COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
HELENICE MIRABELLI CASSINO FERREIRA 
Estagiário(s):  
Carla Eduarda de Oliveira Coutinho 
 
O presente trabalho, ligado a um Projeto de Iniciação à Docência, consiste na 
apresentação de uma atividade desenvolvida na forma de roda de conversa, que foi 
pensada a partir de um trabalho, apresentado em Congresso Internacional, intitulado 
Crianças e Youtube: Práticas sócias e diferentes formas de viver a infância. O texto 
é fundamentado em autores da sociologia da infância, que nos ajudam a entender a 
criança como um sujeito histórico social de seu tempo - que é formado na cultura e 
que também produz cultura - e em autores do campo da comunicação, para pensar 
os princípios que regem a cibercultura. A roda de conversa teve como objetivo 
discutir com os alunos da Graduação em Pedagogia da UERJ a relação entre crianças 
e Youtube, uma vez que as crianças estão cada vez mais inseridas nos contextos 
povoados/regidos pelas mídias digitais em rede e que essa inserção gera muitas 
dúvidas nos pais e nos professores e também pede que repensemos algumas práticas 
educacionais que não condizem mais com as novas subjetividades dessas crianças. 
Tendo Bakhtin como referencial teórico-metodológico, os diálogos estabelecidos nos 
permitiram identificar duvidas e receios que emergem da prática dos colegas e 
promover uma situação de reflexão onde todos os envolvidos no debate saíram mais 
sensíveis a essas novas práticas sociais que estão surgindo na sociedade. Para dar 
início à conversa foi feita uma dinâmica na qual os colegas tinham que identificar os 
Youtubers mais conhecidos pelas crianças, que frequentemente são desconhecidos 
de pais e professores. Dando continuidade, a discussão abordou os três princípios da 
cibercultura, o conceito de mediação cultural defendida por Jesús Martín-Barbero e a 
importância da ação mediadora do adulto. Como o objetivo da atividade é estabelecer 
o diálogo, muitos participantes expressaram suas dúvidas e seus receios sobre a 
relação da criança com o Youtube. As dúvidas recorrentes foram: “porque as crianças 
gostam tanto desses Youtubers? ” e “O que faz um canal ter mais visualizações que 
outros?” Também ficou nítida a preocupação sobre a exposição das crianças a certos 
conteúdos, assim como o estímulo ao consumo. Em contrapartida, foram apontadas 
as potencialidades de autoria e busca de conteúdo a partir dos usos dessa plataforma 
digital. A roda de conversa foi bastante proveitosa e sinaliza que os alunos da 
graduação estão querendo debater o assunto, já que todos participaram ativamente 
da conversa, expressando suas dúvidas ou contando suas experiências, e também a 
necessidade do tema continuar sendo debatido dentro da faculdade de Educação. 
Essa atividade contribuiu de forma importante para a minha formação como futura 
professora e como aluna bolsista de Iniciação à Docência. 
 
E-mail: tucassino@gmail.com 
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CURSO DE LEITURA E ESCRITA EM BRAILLE E OUTROS RECURSOS 
PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL OU COM 
BAIXA VISÃO 
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):  
ADALGISA LIMA DA COSTA BARCELLOS 
Voluntário(s):  
Bérénice Genereuse Fifamin Kpocheme 
 
A política nacional de educação especial com uma perspectiva inclusiva, nas últimas 
décadas, vem motivando pesquisas e práticas didático-pedagógicas direcionadas a 
estudantes com deficiências. Diante da demanda em questão, há a necessidade de 
formação direcionada a recursos humanos que mantenham a garantia de práticas 
pedagógicas que atendam às especificidades de estudantes com deficiência. A 
formação inicial e continuada de professores dos ensinos fundamental e médio e, 
também, do ensino superior, é uma das finalidades do Programa Rompendo Barreiras 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PRB-UERJ). Por conseguinte, o PRB-
UERJ, que nesse ano de 2018 completa 30 anos de ininterrupto funcionamento, 
dentre outras formações iniciais e continuada, oferece um curso que oportuniza a 
todos os participantes a aquisição de conhecimentos específicos referentes a 
utilização de materiais didático-pedagógicos e práticas pedagógicas, inovadoras 
voltados à inclusão de estudantes com deficiência visual (DV). O “Curso de Leitura e 
Escrita em Braille e Outros Recursos Pedagógicos para alunos com Deficiência Visual 
Total ou com Baixa Visão” é uma das atividades desenvolvidas pelo PRB-UERJ que 
há 14 anos vem formando professores das redes públicas municipais, estadual e 
federal do Estado do Rio de Janeiro há treze anos. Além do domínio da leitura e 
escrita em Braille, os cursistas desse curso têm a oportunidade de formar redes, 
inclusive com a participação da coordenação do curso e do(s) bolsistas, para a troca 
de conhecimentos específicos sobre a utilização de materiais didático-pedagógicos, 
práticas de ensino e, também, sobre as políticas públicas e legislações 
especificamente destinadas à inclusão educacional/acadêmica, social e cultural de 
todo cidadão brasileiro. Atendendo, inclusive, o PNE (Brasil, 2014), o público ao qual 
se destina esta formação docente são graduandos e estudantes do ensino médio em 
formação inicial do magistério em nível médio e superior e professores em regência 
de turma, ou não. Também são recebidos como cursistas nesse projeto servidores 
da UERJ, técnicos administrativos e docentes. 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 a formação dos profissionais que terão a oportunidade de adequar o currículo 
às especificidades de seus alunos com deficiência visual. 
 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS COMO SEGUNDA LÍNGUA-
NÍVEL 1 
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:  
MARIANA GONCALVES FERREIRA DE CASTRO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Valeria de Oliveira 
Estagiário(s):  
Caroline Menezes Nunes de Oliveira 
Voluntário(s):  
Bruna Mendes dos Anjos 
Gabrielle Porto do Rego 
Luana Princisval da Silva 
Sergio Maciel Motta 
 
Acreditamos que o ato de ler e escrever são construções sociais e um direito de todos. 
Se, na escola, a criança ouvinte faz uso de sua língua natural, adquirida no convívio 
social; qual a real situação de ensino do estudante surdo frente à diversidade 
linguística que enfrenta? Por este motivo em nosso projeto propomos investigar a(s) 
forma(s) mais apropriada(s) de garantir o ensino da Língua Portuguesa como 
segunda língua para surdos que não tiveram oportunidade de aprendizado bilíngue 
ao ingressar no sistema oficial de ensino. Alfabetização seria, somente, a “ação de 
ensinar/aprender a ler e escrever”, sem o exercício desse aprendizado em suas 
práticas cotidianas? Em geral, o surdo termina o ensino básico sabendo juntar letras, 
conhecendo a morfologia de palavras, mas com prejuízos de ordem morfossintática 
e semântica, sem conseguir significar seus textos ou captar a essência do que leem. 
Além do contexto educacional de exclusão em que ainda permanece o surdo que 
passa pelos anos escolares iniciais, também é possível perceber o quanto diminui o 
quantitativo de estudantes surdos a partir dos anos finais do ensino fundamental. À 
medida que buscamos informações sobre a presença do surdo no ensino médio e 
superior, percebemos que esse quantitativo é cada vez mais reduzido(Lacerda,2014) 
Desta forma, de acordo com o decreto 5626/2005 e da lei 10436/2002, o objetivo 
geral deste projeto é ensinar a Língua Portuguesa como segunda língua através da 
LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais, sendo esta a língua de instrução de todas as 
aulas.Este projeto existe desde 2013. Atualmente o projeto atende ao todo 17 alunos 
surdos estudantes do ensino fundamental de diversos anos de escolaridade,oriundos 
de uma escola especial e de duas escolas inclusivas do Estado do Rio de Janeiro. 
Contamos com a presença de uma bolsista, aluna da graduação de pedagogia da Uerj 
e de mais quatro voluntários, sendo uma,da graduação da faculdade de Letras da 
Uerj.Nossa perspectiva de trabalho é baseada nos princípios da linha sócio 
interacionista de Vygotsky(1987). Realizamos atividades individuais, em grupo e 
coletivas com o intuito de provocar interações entre os alunos e a troca de saberes 
entre eles.Além das aulas que acontecem uma vez por semana na Faculdade de 
Educação da UERJ, levamos o grupo a aulas-passeios em eventos, museus, teatros 
e outros espaços culturais. Como resultado, os alunos melhoraram o interesse pela 
leitura e conseguem produzir textos com coerência com aspectos de interlíngua. Além 
disso, observamos resultados relativos a auto estima e a ampliação do conhecimento 
de mundo. 
E-mail: marianagfc@yahoo.com.br 
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DESAFIOS DO ENSINO COLABORATIVO 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):  
Lia Silva Leal Santos 
 
Este projeto tem por objetivo desenvolver estratégias e recursos didáticos para 
favorecer o processo de ensino-aprendizagem de estudantes do 2° segmento do 
ensino fundamental com necessidades educacionais especiais (NEE) matriculados no 
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), em conformidade 
com a Legislação educacional referente à educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva. A metodologia adotada neste trabalho tem como embasamento 
teórico orientações do MEC (Ministério da Educação), como o Decreto 7611/2011 que 
define o atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à 
escolarização. O projeto consiste em estabelecer uma reflexão teórico-prática a partir 
do trabalho que vem sendo desenvolvido no CAp-UERJ, por meio do ensino 
colaborativo contando com a orientação de um professor especialista em educação 
especial, além dos professores das diferentes disciplinas do 2o segmento do ensino 
fundamental. O trabalho visa respaldar a aprendizagem através de práticas 
pedagógicas direcionadas e que atendam às necessidades educacionais especiais de 
um aluno do 8o ano que possui NEE. Os professores e o aluno bolsista coparticipam 
deste processo, elaborando e desenvolvendo juntos as atividades que fomentam o 
ensino e aprendizagem do estudante. Como resultados, observa-se que tem sido 
desenvolvida uma cultura de educação inclusiva, fundamental para a formação do 
aluno bolsista, bem como para a prática cotidiana dos professores regentes. A 
professora especialista em educação especial tem buscado desenvolver esta parceria 
com objetivo de apoiar o desenvolvimento do aluno, a fim de que seja possível 
atender as suas especificidades no ambiente escolar. Além de dialogar com o 
professor regente para melhor apoiar o aprendizado do estudante, o bolsista 
desempenha uma mediação pedagógica, observando e acompanhando ações 
docentes em sala de aula. Sua participação possibilita também a organização e 
adequação dos recursos didáticos e instrumentos de avaliação. A atuação no projeto 
possibilita que o bolsista vivencie a experiência da construção conjunta de recursos 
e estratégias que favoreçam a inclusão educacional. Com a crescente demanda dos 
alunos com necessidades educacionais especiais no 2º segmento do Ensino 
Fundamental, é imprescindível realizar investimentos em reflexão, aproximação e 
ações mais consistentes e sistemáticas, onde os alunos bolsistas e os professores 
regentes realizem uma troca de experiências que visa a formação inicial de um lado 
e reavaliações de ações docentes do outro. 
 
E-mail: mluciacz@hotmail.com 
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DOCÊNCIA ARTESANAL: JOGOS E DRAMATURGIAS ‘DOCENTESDISCENTES’ 
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):  
Thais Paiva da Felicidade 
Thaís Paiva da Felicidade 
 
A segunda etapa do projeto visou consolidar a prática de recursos e materiais 
educativos, com ênfase nos processos de testagem e usabilidade desses materiais. 
A fabulação de situações lúdicas em sala de aula proporcionou aos professores em 
formação – estudantes do curso de Pedagogia da UERJ – a experimentação de outros 
modos de habitar os ‘espaçostempos’ acadêmicos, oportunizando a confecção de 
autorias partilhadas (NOLASCO-SILVA, 2018). O material produzido no decorrer da 
pesquisa – em sua maioria, jogos de tabuleiro e de cartas no estilo quiz – foi testado 
e adaptado em três turmas por semestre (somando quatro semestres e 12 turmas). 
Nestes cenários percebemos a importância de se produzir cada elemento do jogo 
“com” as turmas e não “para” as turmas, inserindo os estudantes desde o início de 
cada projeto – brainstorm, esboço, desenvolvimento digital de tabuleiros e avatares, 
prototipação, escolha das peças necessárias a cada jogo, definição de regras e 
procedimentos de usabilidade. Quando inseridas em todas essas etapas, as turmas 
passaram a apresentar um maior engajamento nas atividades propostas, sobretudo 
no que diz respeito ao mapeamento dos textos de cada aula. Os textos, em cada jogo 
e/ou dinâmica sugeridos, configuraram pontos de partida e de apoio, por meio dos 
quais lances e estratégias tornaram-se possíveis, integrando experiência estética e 
estudo de temas. Por isso, passamos a pensar nos textos como elementos que 
participam dos jogos, mapeando-os através da criação de estudos dirigidos. Os 
roteiros temáticos advindos deste processo converteram-se em cartas cuja função 
era viabilizar as partidas, imiscuindo conteúdo e forma. Inventar a paisagem de uma 
sala de aula implica produzir permanentemente sentidos e significados em meio aos 
acontecimentos, ao inesperado. Há, na prática do magistério, múltiplas aberturas 
para encontros, para fraturas, para desestabilizações. A docência, quando 
considerada em sua imprevisibilidade - pois constituída por corpos em movimento - 
oportuniza muitos momentos de breakdown (KASTRUP, 2005), de ruptura, 
desarruma o que pensamos saber sobre as coisas, sobre o mundo, sobre nós 
mesmos, estimulando a invenção de outros possíveis. A invenção é, nessa 
perspectiva, sempre a produção do novo. Trata-se da prática do inesperado, daquilo 
que não poderá ser estudado a partir de leis e princípios invariantes da cognição. 
Para Deleuze (1986) a aula é o encontro da emoção e da inteligência, não sendo 
possível entender e ouvir tudo sempre. Os jogos – produzidos no exercício de uma 
docência artesanal (NOLASCO-SILVA, 2018), alargam as interconexões entre o 
sensível e o pensamento, estimulando o engajamento e as trocas afetivo-intelectuais. 
 
E-mail: leonolascosilva@gmail.com 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLAR: VIVÊNCIAS DE UMA PARCERIA 
UNIVERSIDADE∕ESCOLA EM SÃO GONÇALO(RJ). 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CECÍLIA SANTOS DE OLIVEIRA 
Estagiário(s):  
Lucas Roque Mendes Gomes 
 
Este trabalho relata vivências do Projeto de Iniciação à Docência: Produzindo sentidos 
de Educação Ambiental na escola: diálogos com as disciplinas escolares Ciências e 
Biologia, desenvolvido pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Nele, 
objetivamos desenvolver atividades de Educação Ambiental Escolar, a partir de 
articulações com as disciplinas escolares Ciências e Biologia, aproximando, portanto, 
a universidade e a escola. Neste intuito, buscamos também ampliar a formação inicial 
do licenciando em Ciências Biológicas, a partir de uma maior inserção no ambiente 
escolar. Desta maneira, no ano de 2017, fortalecemos a parceria já existente com o 
CIEP 052 Professora Romanda Gouveia Gonçalves, localizado no município de São 
Gonçalo/RJ. Levando em consideração a dinâmica escolar foram propostas atividades 
que visavam relacionar a Educação Ambiental com o tema emergente da produção e 
utilização de alimentos no país. Desenvolvemos o projeto com duas turmas de 9º 
ano, envolvendo cerca de 32 alunos. O desenvolvimento do projeto foi feito a partir 
de ciclos de debates, que eram mesclados com atividades práticas realizadas nas 
aulas de Ciências. Podemos elencar as seguintes atividades: (1ª) debate a respeito 
do tema alimentação e formas de produção; (2ª) estudo sobre a distribuição de 
alimentos no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Gonçalo; (3º) 
atividade prática com os rótulos dos alimentos, estudando a composição dos 
alimentos e sua origem; (4ª) debate acerca dos impactos causados pela produção de 
alimentos e de medidas de minimização destes impactos (situando o agronegócio no 
Brasil); (5ª) produção da horta vertical feita com garrafa pet, com cada turma de 
forma a debater o reaproveitamento de materiais e estimular a produção de 
alimentos, ainda que em menor escala, livres de defensivos agrícolas; (6ª) 
Participação da feira multidisciplinar da escola. A partir deste conjunto de atividades 
exploramos temas como a produção de alimentos, dos modelos utilizados nessa 
produção, da existência do agronegócio, da utilização de agrotóxicos na produção 
dos alimentos no Brasil, dos diferentes modos de distribuição de alimentos, da 
certificação dos mesmos e do desperdício resultante desses processos. Avaliamos 
que, ainda que de forma contingencial, tais atividades possibilitaram ampliar o olhar 
dos estudantes para esta temática, que envolve aspectos ambientais, sociais e 
políticos. De igual maneira, consideramos relevante esta parceria com a escola, que 
tem possibilitado um aprofundamento teórico e prático relacionado à Educação 
Ambiental na escola, bem como uma maior vivência escolar ao licenciando em 
formação. 
 
E-mail: cecideoliveira@yahoo.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 visam uma formação mais ampliada aos 
estudantes de licenciatura em pedagogia, possibilitando uma experiência de Iniciação 
à Docência junto aos professores que atuam na educação de surdos. Educação essa 
ainda transversalizada por preconceito e desinformação. Objetiva-se contribuir com 
a produção de conhecimento científico, em particular no que diz respeito ao acesso 
à aprendizagem de pessoas com surdez. A questão da aprendizagem de pessoas com 
surdez ganha relevância na medida em que, considerando-se a dimensão inclusiva 
da sociedade e da educação escolar, traz à tona discussões que abrangem dos 
aspectos legislativos aos didático-pedagógicos. E, consequentemente, impactam a 
formação inicial e continuada de professores, especialmente, em termos dos saberes 
necessários a uma atuação que tenha as possibilidades dos alunos surdos e não se 
reduza á constatação da sua deficiência. Dessa forma, pretende se acrescentar à 
discussão sobre a melhoria da qualidade da educação oferecida nas escolas públicas, 
a partir de adaptações curriculares para classe com alunos surdos. Para melhor 
atender os estudantes de pedagogia e os professores das redes municipais de 
educação da Baixada Fluminense, o projeto se operacionalizou, conforme atividades 
previstas, por meio das seguintes ações: grupo de estudos (30 participantes); 1 
(uma) roda de conversa (10 participantes); organização de seminário temático (100 
participantes) e a participação em eventos científicos: 1 eventos cientifico em 2017 
(EDUCERE) e em 2 eventos científicos em 2018 (COLE e ENDIPE), nos quais foram 
apresentados trabalhos. Diante das atividades desenvolvidas, entre os resultados, 
destacam-se fatores relevantes em relação: à temática - considerando a necessidade 
dos professores em atender a demanda de alunos com especificidades no processo 
de ensino aprendizagem, como também possibilitar adequações/adaptações 
curriculares; ao diálogo com professores das redes municipais de educação da 
Baixada Fluminense - oportunidade de, a partir dos saberes acadêmicos sobre o 
tema, 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; às limitações - problemas institucionais e 
o fato de se contar somente com 1(um) bolsista. 
 
E-mail: ameliaribeiro@gmail.com 
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EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E PREVENÇÃO DE RISCOS ASSOCIADOS A 
DESASTRES NATURAIS 
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):  
Andrezza Moreira Felizardo 
Voluntário(s):  
Kaio Pereira Machado 
Larissa Coutinho de Barros Coelho 
 
O grupo de pesquisa em “Ensino de Geografia Física e Formação de Professores” do 
DGEO/FFP/UERJ vem realizando desde 2015 oficinas de trabalho com licenciandos 
em Geografia em escolas dos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo 
visando a disseminação de informações sobre riscos, especialmente os associados a 
eventos naturais extremos. Acreditamos que a educação geográfica significativa e 
relevante deve incluir o entendimento da dinâmica dos elementos físico-ambientais 
do espaço geográfico, tendo em vista a compreensão dos processos associados a 
situações de riscos provocados por fenômenos naturais extremos (enchentes, 
deslizamentos, erosão em encostas, incêndios, vendavais, relâmpagos etc). Ao 
conhecer as dinâmicas do meio natural, a população pode reagir melhor em caso de 
desastres, o que minimiza os impactos socioambientais e as perdas materiais e 
humanas. Os riscos naturais mais frequentes no Estado do Rio de Janeiro são 
enchentes e movimentos de massa devido ao regime de chuvas no estado, presença 
de morros com encostas íngremes e baixadas flúvio-marinhas muito rebaixadas. Tais 
fenômenos promovem transformações constantes e naturais da evolução do relevo. 
No entanto, as ocupações irregulares e as edificações de baixo padrão construtivo 
colocam em risco a população que reside em tais áreas. Conhecer tais dinâmicas é 
fundamental no ensino de Geografia, podendo estar associado ao estudo de recursos 
naturais, paisagísticos e impactos ambientais previstos nas propostas curriculares 
dos anos do ensino básico. O objetivo deste trabalho é estimular a prevenção e 
mitigação de riscos naturais, disseminando informações relevantes sobre o tema 
entre estudantes do ensino básico. A proposta metodológica das oficinas incluiu 
atividades diversas, dependendo do número de alunos e das condições materiais 
disponíveis. Dentre as atividades realizadas destacaram-se palestras, jogos de 
perguntas e respostas, distribuição de cartilhas informativas acerca de riscos 
naturais, apresentação de vídeos sobre riscos de deslizamentos e enchentes em 
áreas de riscos, mapeamento participativo das situações de risco nas proximidades 
das escolas a partir de conhecimentos e informações apresentadas pelos alunos das 
escolas. Tais atividades em geral muito bem aceitas pelos alunos, que ao “brincar de 
aprender” puderam internalizar informações e procedimentos de segurança 
fundamentais em relação a riscos naturais. Tais oficinas tiveram o intuito de 
desenvolver e experimentar estratégias associadas à docência em Geografia e à 
prevenção de riscos naturais, atividades fundamentais na formação de professores e 
que convergiram com os objetivos do Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) 
desenvolvido no DGEO/FFP/UERJ. 
 
E-mail: aniceafonso@gmail.com 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO 
Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PAULO ROBERTO RAPOSO ALENTEJANO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Luiz Jardim de Moraes Wanderley 
Estagiário(s):  
Igor Mendonça Ribeiro dos Santos 
 
O projeto de Iniciação à Docência “Educação do Campo” faz parte do Grupo de 
Estudos, Pesquisas e Extensão em Geografia Agrária (GeoAgrária), criado em 2003, 
com o objetivo de estudar e atuar sobre a realidade agrária do Brasil e do estado do 
Rio de Janeiro. O projeto Educação do Campo iniciou-se em 2007, com o objetivo de 
aproximar os estudantes de graduação desta realidade. A Educação do Campo (EdoC) 
é resultado de uma luta coletiva das trabalhadoras e trabalhadores do campo e 
movimentos sociais, compondo uma articulação nacional de luta por direitos 
humanos e políticas públicas. O movimento da EdoC luta pelo direito à educação, 
historicamente negada aos trabalhadores do campo, e por políticas públicas que 
garantam uma educação emancipatória, que seja pensada pelos camponeses, 
atendendo seus interesses sociais e respeitando a diversidade de seu saberes, 
sustentando a importância do desafio de manter as diversidades culturais e 
identitárias dos sujeitos do campo, refletidas em suas territorialidades. Apoia-se na 
tríade campo – educação – política pública, não isoladas, sobretudo interligadas para 
compreensão das contradições advindas da relação capital e trabalho em suas 
múltiplas realidades e escalas. Essa tríade compõe a chave para o entendimento das 
disputas educacionais, estando estritamente ligadas ao polo do trabalho. A EdoC tem 
como compromisso estudar a Questão Agrária e combater as contradição 
fundamentais entre capital e trabalho, buscando colaborar na construção de 
alternativas que superem o modo capitalista de produção, visando uma qualidade de 
educação e uma qualidade de agricultura comprometida com a biodiversidade. Vale 
destacar o papel do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) como principal 
articulador e pioneiro nas práticas educacionais no campo e na formação docente nas 
áreas de ocupação e assentamentos. Através de projetos, leis e programas como as 
Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo, o Programa Nacional de 
Educação do Campo/PRONACAMPO, entre outros, ocorreu a institucionalização da 
EdoC que pode ser entendida como conquistas dos movimentos sociais em um 
ambiente de constante disputa com o Estado pela garantia efetiva desse direitos. O 
projeto Educação do Campo busca fomentar entre os estudantes de graduação a 
reflexão sobre que tipo de educação, de campo, de sociedade e humanidade 
queremos. Para isso desenvolve um intercâmbio entre os estudantes e professores 
de escolas do campo, visando contribuir para a ampliação do conhecimento de todos 
acerca da realidade dos desafios da EdoC. Nos anos de 2017 e 2018 realizamos uma 
Oficina com professores de três escolas do campo do Vale do Guapiaçu, no município 
de Cachoeiras de Macacu e participamos do Curso de Extensão Memórias das Lutas 
pela Terra no Rio de Janeiro, em parceria com professores e estudantes da UFF, da 
UFRRJ e da UFRJ, ministrado para professores da rede municipal de Cachoeiras de 
Macacu. 
 
E-mail: paulinhochinelo@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):  
Angelina Sotero Pinto 
Fernanda Mendes Torres 
 
O Projeto Grupo de Estudos de Leitura e Produção de textos faz parte do conjunto de 
ações iniciadas pelo “Projeto Ações Docentes de Inclusão”, por sua vez concebido 
com o propósito de assegurar um trabalho pedagógico ajustado às necessidades das 
crianças atendidas pelo Departamento de Ensino Fundamental do Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(DEF/CAp-UERJ), através da vinculação entre os saberes produzidos nos cursos de 
licenciatura e o fazer pedagógico com esse nível de ensino.O Projeto tem o objetivo 
de ampliar as oportunidades dos alunos e alunas dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, das turmas de 4º e 5º anos, que apresentam maiores dificuldades na 
leitura e na produção de textos em língua escrita, através de uma intervenção mais 
sistemática, utilizando a diversidade textual em suas diferentes funções sociais.Como 
pressupostos teóricos inspiramo-nos nas investigações que se intensificam a partir 
da década de 1990, tais como a de Donald Schön (1992) sobre a formação de 
profissionais reflexivos; de Isabel Alarcão (2003) sobre a posição do professor como 
um profissional reflexivo em sua prática cotidiana; e, principalmente, de 
Freire(1996), quando clama a necessidade de se compreender cada vez mais os 
“saberes de experiências feitos” em uma perspectiva de incompletude da formação 
docente, e a consequente necessidade de pesquisa e reelaboração teórica,elementos 
fundamentais para a construção da autonomia. A partir dessas ideias, pensamos em 
ações que promovam a reflexão sobre a formação imersa na prática 
pedagógica.Durante as aulas era realizado um processo de observação onde 
analisamos a interação dos alunos com os conteúdos ministrados pelo professor. E a 
partir dessas observações constatávamos como cada aluno assimilava as atividades, 
buscando perceber no decorrer do desenvolvimento das tarefas em sala quais as 
dificuldades e as facilidades encontradas pela criança e, então, promover uma 
adequação ao planejamento, do conteúdo e até mesmo do tempo, às necessidades 
de cada criança. Todo o processo de intervenção pedagógica se consolidava mais 
especificamente nas aulas de Apoio pedagógico, realizadas em um período 
diferenciado. À guisa de conclusão, destacam-se: i) os avanços em boa parte dos 
alunos do apoio pensando seus processos de ensino-aprendizagem; ii) valorização 
da autoestima das crianças de forma positiva pensando uma mobilização com o 
conhecimento escolar; iii) a reflexividade na formação da bolsista como futura 
professora, também dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
 
E-mail: borgesluispaulo@yahoo.com.br 
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INICIAÇÃO AO JUDÔ PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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:  
IEDDA DE ALMEIDA BRASIL 
Estagiário(s):  
Alexandre Calabria de Simas 
Victor André Balbino Costa 
 
O judô é um esporte de combate que traz concepções baseadas nos princípios 
filosóficos que fundamentaram sua criação, tais como humildade, disciplina e justiça, 
todos difundidos e defendidos por seu idealizador Jigoro Kano. Caracteriza-se ainda 
pela diversidade de aptidões motoras e físicas que estimula em seus praticantes. 
Ganhou notoriedade por combinar valores morais aos ideais motores. Através da 
prática esportiva e dos educativos que nele são propostos, os jovens praticantes 
podem desenvolver os progressivos sistemas da motricidade, que vão sendo 
adquiridos e aperfeiçoados durante seu crescimento. O projeto INICIAÇÃO AO JUDÔ 
DA UERJ oferece a prática gratuita do judô, promovendo seu aprendizado e os 
benefícios decorrentes da atividade física, sendo estes educacionais e de promoção 
da saúde. As aulas são ministradas por acadêmicos do curso de Educação Física da 
UERJ, três vezes por semana com duração de 50 minutos, sob a supervisão da 
coordenadora do projeto e docente da disciplina Judô do IEFD-UERJ. As turmas são 
mistas, divididas por faixa etária da seguinte forma: Grupo 1: CRIANÇAS de 8 a 12 
anos; Grupo 2: ADOLESCENTES de 13 a 17 anos. O projeto propicia a integração dos 
alunos da educação básica, pertencentes as escolas localizadas no entorno da UERJ, 
com propostas desenvolvidas dentro da universidade. Ao acadêmico da Licenciatura 
em Educação Física é oportunizado o aprimoramento no conhecimento teórico-prático 
e o desenvolvimento de pesquisas. Através de grupos de estudos são discutidas 
peculiaridades de uma metodologia inovadora, capaz de adequar aspectos culturais 
tradicionais do judô às expectativas e necessidades da população atendida, 
considerando sua realidade sócio cultural. Desta forma, o aluno mestre que estagia 
no projeto aprende a planejar aulas, vivencia situações ímpares do cotidiano do 
ensino de forma supervisionada, sendo assim capaz de realimentar esse processo. 
As crianças e adolescentes do projeto são acompanhados através de instrumentos 
próprios e promovidos de faixa mediante a aprovação no programa técnico 
correspondente. Se desejarem, podem participar de torneios internos e externos, o 
que aumenta sua interação com alunos de outras escolinhas de esportes. Os 
acadêmicos bolsistas apresentam relatórios trimestrais incluindo auto avaliação. O 
impacto do projeto é avaliado pela coordenadora através da análise dos relatórios e 
observação direta das ações e seus resultados. A população atendida compõe 
também a amostra de pesquisas na área, incluindo tese de doutoramento vinculada 
ao Programa de Pós-Graduação do IEFD/UERJ e a uma das linhas de pesquisa do 
Laboratório de Atividade Física e Promoção da Saúde LABSAU/IEFD/UERJ, 
nomeadamente os efeitos da atividade física em marcadores de saúde em crianças e 
adolescentes com sobrepeso e obesidade. 
 
E-mail: ieddabrasil@hotmail.com 
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INVESTINDO NO SUCESSO ESCOLAR EM AMBIENTES DE EDUCAÇÃO NÃO 
FORMAL 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS 
Estagiário(s):  
Jessica Cunha de Lima 
Voluntário(s):  
Joyce de Souza Victorino 
 
Esse Projeto de Iniciação à Docência tem como objetivo o exercício da prática docente 
no âmbito da educação comunitária e não formal, atuando no planejamento, na 
elaboração e na execução de atividades educativas diversificadas para estudantes do 
ensino fundamental, que apresentam baixo desempenho escolar e são oriundos das 
classes populares. As atividades acontecem no modelo de oficinas de estudo, em 
espaços não escolar, como salas ambientadas, bibliotecas comunitárias e 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 da Casa Reviver. As atividades do Projeto de ID 
acontecem em parceria com a organização comunitária Casa Reviver, em seu espaço 
sede, que fica localizado no Centro da cidade de Niterói (no Morro do Estado). Além 
de investir no sucesso escolar de crianças e adolescentes da periferia, as ações 
educativas do Projeto também têm contribuído para a formação de profissionais de 
educação e de educadores sociais (pessoas voluntárias) interessados na educação 
das classes populares e seus processos de inclusão social. O Projeto compreende o 
conjunto das atividades da Universidade junto à sociedade, proporcionando o acesso 
à comunidade às atividades e aos serviços que atendam às exigências da realidade 
social. A concepção pedagógica que orienta a prática docente desenvolvida se 
fundamenta no conceito de educação não formal, de Maria da Glória 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 na escola, 
mas também, e, sobretudo, fora dela, 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 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. 
 
E-mail: mcoliveirareis@gmail.com 
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LINGUAGENS E EXPERIÊNCIA COMO PROCESSOS FORMATIVOS NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCIA SOARES DE ALVARENGA 
Estagiário(s):  
Gizelle Cristian da Silva Nicolau de Paula 
Juliana de Oliveira Galvao 
 
O alargamento de horizontes da produção do conhecimento nas ciências sociais e 
humanas tem provocado deslocamentos sobre a linguagem, tanto como fonte quanto 
forma de comunicação de pesquisas. No campo da Educação de Jovens e Adultos, a 
esfera da linguagem verbal tem sido predominante como fonte de pesquisa, 
sobretudo no que diz respeito à dualidade entre oralidade e escrita que tensiona 
processos e aprendizagens na alfabetização e ensino da língua. É objetivo do projeto 
analisar possibilidades recíprocas entre linguagem verbal e linguagem imagética 
mobilizadas pelas experiências de professores e estudantes jovens e adultos na 
produção de sentidos em seus processos formativos em que a sala de aula constitui 
um contexto particular e privilegiado. Para atender ao objetivo proposto, 
fundamentamos a pesquisa em referências teórico-epistemológicas de E. P. 
Thompson (2002), e Mikhail Bakhtin (1992; 2000), com os quais analisamos a 
linguagem verbal, em sua forma escrita, criada por jovens e adultos do contexto da 
pesquisa informado, na perspectiva de que possam ser superadas as dicotomias entre 
oralidade e escrita na alfabetização de jovens e adultos. No sentido de enfatizar a 
reciprocidade entre linguagens e experiências, também, trazemos as contribuições 
do uso de linguagens imagéticas, seja a fotografia e a linguagem fílmica na temática 
da educação de jovens e adultos introduzidas, pioneiramente no Brasil, pela matriz 
político-pedagógica de Paulo Freire, nos projetos de alfabetização e educação popular 
nos primeiros anos da década de 1960. Com base em atividades realizadas junto a 
estudantes jovens e adultos em escola pública de periferia urbana, interrogamos 
possibilidades recíprocas entre linguagem verbal e linguagem imagética mobilizadas 
pelas experiências de jovens e adultos na produção de sentidos e aprendizagens em 
contexto escolar. Na vigência da bolsas, alcançamos, assim, os seguintes resultados: 
A formação continuada de professores, a partir de um trabalho de formação 
compartilhada junto à Faculdade de Formação de Professores (FFP/UERJ), tendo o 
Colégio Municipal Pres. Castello Branco, o espaço dialógico de formação e pesquisa 
dos professores; a consolidação de um grupo de pesquisa em EJA sobre processos 
formativos continuados dos professores participantes do projeto a partir de 
intercâmbio entre professores da escola pública envolvida no projeto e a FFP/UERJ; 
a produção de materiais de apoio pedagógico para as atividades de docência da 
equipe de professores. Estes resultados continuam sendo objeto de nossas reflexões 
o que permite,também, adensarmos nossos estudos teóricos sobre a educação de 
jovens e adultos em seus processos formativos. 
 
E-mail: msalvarenga@uol.com.br 
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LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: 
ATIVIDADES LÚDICAS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
GABRIELA DOS SANTOS BARBOSA 
Estagiário(s):  
Halison Ferreira de Andrade 
Sinete Xavier Mesquita 
Voluntário(s):  
Rayssa Ribeiro Meireles 
Cristiane Nunes de Freitas da Costa 
Elohá Sheyla Vaz Gomes 
Flavia Maria Torres Rezende 
Jerlan Manaia de Araújo 
Julia André dos Santos 
Rômulo Barreto 
Tamires Maximo Jasper 
Viviane Souza Pereira Paula 
Yasmin Faios Cunha 
 
A presente proposta tem como objetivo investigar o processo de significação de 
conceitos constituintes do campo conceitual multiplicativo por estudantes de sexto a 
nono ano. Este estudo teve início há cerca de oito anos quando ainda ocorria nas 
instalações da FEBF o Projeto Alegria. Nele, coordenadores, bolsistas e voluntários 
recebiam estudantes dos anos iniciais da rede pública de Duque de Caxias no 
contraturno de suas atividades escolares para a vivência de atividades lúdicas e 
recreativas. Nossa inserção neste projeto maior ocorreu quando fomos procurados 
por seus representantes que nos solicitaram que desenvolvêssemos atividades 
lúdicas relacionadas à Matemática que pudessem contribuir para a formação de 
estudantes que se encontravam em distorção idade/ano de escolaridade. Findo o 
Projeto Alegria, prosseguimos nossas investigações focando cada vez mais nas 
estruturas multiplicativas, uma vez que pesquisas em Educação Matemática 
(BARBOSA, 2008; MAGINA, MERLINI & SANTOS, 2012; MAGINA & MERLINI, 2014) 
e escolhemos como sujeitos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental que 
mostraram dificuldades neste tema quando da realização de um teste diagnóstico. 
Para atingir os objetivos traçados, realizamos uma pesquisa quase-experimental 
(LORENZATO, 2006) estruturada em duas linhas de ação. A primeira consiste na 
realização de um estudo visando os fundamentos teóricos e epistemológicos da 
construção de conceitos básicos associados a “Números e operações numéricas”; as 
sequencias de ensino e materiais voltados para este bloco; e a análise do tratamento 
que ele recebe nos livros didáticos mais adotados nas escolas brasileiras; A segunda 
corresponde à organização, aplicação e análise à luz da Teoria dos Campos 
Conceituais (VERGNAUD, 2009) e dos princípios da Etnomatemática (D’AMBRÓSIO, 
2002) de atividades lúdicas voltadas para as estruturas multiplicativas. Trabalhando 
com estudantes da rede pública de Duque de Caxias e de Mangaratiba, em encontros 
mensais com 4 horas de duração, coletamos os materiais (registros escritos, 
desenhos, falas, materiais manipuláveis e demais objetos) produzidos por eles e que 
servem de base para as discussões que ocorrem nas reuniões do Grupo de Estudo, 
Pesquisa e Aprendizagem em Educação Matemática (GEPAEM). Esta pesquisa foi 
desenvolvida durante 2017 e 2018. Entre seus principais resultados, destacamos o 
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diagnóstico de que as dificuldades dos estudantes se centram na resolução de 
problemas cuja ideia central se diferencia da soma de parcelas repetidas. Cabe 
destacar também a importância das atividades lúdicas para a superação destas 
dificuldades, para o desenvolvimento de estratégias de cálculo mental e, num sentido 
mais amplo, para que os estudantes estabeleçam novos pontos de vista e 
sentimentos em relação à Matemática. 
 
E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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LUDICIDADE E ENSINO DE GEOGRAFIA 
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 parte do debate acerca da crise das licenciaturas e o preocupante 
esvaziamento de tais cursos, tanto no que se refere a baixa procura pelos seus 
vestibulares quanto aos que, embora formados, optam por outras ocupações. Nesse 
sentido, buscamos tratar de questões relevantes para se pensar tanto a formação 
inicial quanto a formação continuada de professores, traçando um caminho de 
enfrentamento a essa problemática, uma vez que, em decorrência das vertiginosas 
mudanças na vida social contemporânea, há um descompasso entre os processos 
formativos e a emergência de novas demandas para as quais o corpo docente parece 
sempre estar despreparado para assumir. Trata-se, portanto, de uma iniciativa 
inscrita na discussão da visibilidade das potências da licenciatura, de geografia, nas 
periferias urbanas. Outro aspecto relevante é a centralidade que a pesquisa tem 
nesse contexto, tornando necessário buscar o movimento dialético e dialógico entre 
teoria/prática e entre ensino/aprendizagem ao assumir o cotidiano escolar como 
ambiente formador. Salientamos que a iniciação à docência nesse contexto, se 
apresenta como emergência do caráter coletivo da formação, interrogando a 
Universidade quanto aos seus processos formativos e contribuindo para uma parceria 
com a escola, uma vez que recoloca a questão da prática, do seu cotidiano, como 
eixo. 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 visa pôr em questão 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. Um dos caminhos desse projeto é o de tomar o lúdico como 
centralidade no modo de inteligibilidade das/dos estudantes da Educação básica e 
portanto investir em um aporte teórico e metodológico que nos permita por em relevo 
o brincar para a construção de espacialidades, fundamentando uma geografia escolar 
significativa.Por meio das atividades lúdicas, a criança reproduz muitas situações 
vividas em seu cotidiano, as quais, pela imaginação e pelo faz – de- conta, são 
reelaboradas. Esta representação do cotidiano se dá por meio da combinação entre 
experiências passadas e novas possibilidades de interpretação e reprodução do real, 
de acordo com suas necessidades, desejos e paixões. Estas situações são 
fundamentais para a atividade criadora, para produção de espaços, para 
alargamentos de territórios, para invenção de lugares. 
 
E-mail: lorenbonomo@hotmail.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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Luiz Jardim de Moraes Wanderley 
Estagiário(s):  
Gabriel Juan Carvalho de Queiroz 
Igor Mendonça Ribeiro dos Santos 
Millena Reis Marques Ribeiro 
 
Na prática cotidiana do fazer Geografia nas escolas, uma questão se apresenta como 
ponto nodal: um limite de tensão entre teorias, metodologias e práticas. O saber que 
é produzido nas universidades é reproduzido como saber universal, portanto não 
passível de questionamento. Como consequência disso: i) um abismo é construído 
entre Universidade e Escola; ii) a prática docente tende a cristalizar-se com o 
cotidiano escolar – ritmo de trabalho desgastante, diálogo deficiente com a 
coordenação/diretoria, quase ausência de estímulos para a realização de atividades 
alternativas aos livros didáticos que, geralmente, representam a única fonte de 
estudos desses professores. O projeto Novas Metodologias para o ensino de 
Geografia Agrária, iniciado em 2006, trabalha em cima desses problemas, buscando 
construir uma ponte entre Universidade e Escola Pública a fim de, através do diálogo 
e reflexões sobre as diferentes visões de mundo possíveis, discutirmos o currículo de 
Geografia, os conteúdos presentes nos livros didáticos e assim, nos aprofundarmos 
nas questões relativas às práticas e metodologias possíveis, repensando, portanto, 
tanto a escola quanto a universidade. O trabalho consiste em propor o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas, que sejam capazes de através de diversas 
ferramentas lúdicas, como poesia, músicas, documentários, auxiliar o discente no 
processo de aprendizado de um tema que apresenta uma certa complexidade que é 
a realidade agrária no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Para isso promovemos 
oficinas com estudantes e professores das redes estaduais e municipais, com o 
objetivo de compartilhar as contribuições didáticas a serem implementadas em sala 
de aula e estabelecer debates referentes ao ensino dos temas relacionados à 
Geografia Agrária. Em determinado momento também foi notada a necessidade de 
se analisar os livros didáticos com a finalidade de avaliar como os livros didáticos tem 
abordado a realidade agrária brasileira e do estado do Rio de Janeiro. Enfim a 
proposta efetiva consiste em estabelecer uma maior aproximação entre universidade 
e escola, com o objetivo de promover o compartilhamento do conhecimento 
produzido. A partir dos debates desenvolvidos junto ao Grupo de Estudos, Pesquisas 
e Extensão em Geografia Agrária – GeoAgrária busca-se entender a complexidade da 
questão agrária e utilizar metodologias capazes de apresentar a questão agrária e 
que dialoguem com as vivências dos discentes. Nos anos de 2017 e 2018 realizamos 
duas oficinas com estudantes de escolas da rede municipal de São Gonçalo, mas a 
principal atividade desenvolvida foi o Curso de Extensão Memórias das Lutas pela 
Terra no Rio de Janeiro, em parceria com professores e estudantes da UFF, da UFRJ 
e da UFRRJ, para professores da rede pública do município de Cachoeiras de Macacu. 
 
E-mail: paulinhochinelo@gmail.com 
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NÚCLEO DE SUPORTE E AJUDAS TÉCNICAS ÁS AÇÕES INCLUSIVAS NO 
ENSINO SUPERIOR DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (NUSAI) 

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):  
Sharleny Fidelis Trindade 
Voluntário(s):  
BRUNA MENDES DOS ANJOS 
 
Em 05 de abril de 2018, o Programa Rompendo Barreiras: Luta pela Inclusão da 
Faculdade de Educação (PRB-UERJ) fez 30 anos de ininterrupto funcionamento em 
prol da acessibilidade e inclusão escolar/acadêmica, cultural e social de seus usuários 
com deficiência. A partir das atividades do PRB-UERJ, a Universidade construiu um 
histórico de luta pelas políticas de inclusão da pessoa com deficiência, principalmente 
no que concerne ao ensino superior com acessibilidade a currículos acadêmicos que 
ofereçam igualdade de oportunidade de permanência e conclusão dos cursos e 
certificação. A UERJ, por tradição e por sua trajetória está empenhada no 
estabelecimento de políticas de acessibilidade em favor da pessoa com deficiência, 
principalmente as que se referem à inclusão acadêmica de estudantes matriculados 
no Ensino Superior público, presencial e a distância. Nesse sentido, o projeto “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 promovendo, 
nos últimos oito anos, práticas para cooperar com o acesso, permanência e conclusão 
desses educandos da UERJ, além dos materiais destinados a quem é da Comunidade 
Externa. A partir de 2010, com um reinvestimento em 2012, ambos com recursos da 
FAPERJ, o NUSAI foi fortalecido, noivos equipamentos foram adquiridos, os que 
necessitavam de manutenção voltaram a funcionar e suas atividades foram 
ampliadas com a inclusão de pesquisas sobre aplicação de recursos de tecnologia 
assistiva e ações iniciais e contínuas de formação, respectivamente, para graduandos 
de Pedagogia e Licenciandos e professores da rede pública em articulação com o PRB-
UERJ. A expansão desse espaço contribuiu não somente para o apoio no processo de 
formação dos alunos com deficiência e na formação inicial de futuros profissionais da 
educação, mas também contribui para o desenvolvimento de estudos e pesquisas 
contínuas que envolvem a produção de conhecimentos e aplicação dessas ajudas 
técnicas. Para o desenvolvimento das atividades do NUSAI, a participação do bolsista 
é indispensável, principalmente, para os estudantes que necessitam fazer uso dos 
equipamentos do NUSAI à noite. É partir a atuação efetiva dos bolsistas que 
conseguimos manter a interação entre estudantes bolsistas envolvidos nas atividades 
de iniciação à docência e pesquisa e aqueles que encontram no NUSAI o caminho da 
acessibilidade necessária para garantir sua inclusão acadêmica, as quais, após seu 
ingresso, são a garantia de permanência na Universidade e posterior conclusão de 
seus cursos. 
 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.com 
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O 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 
 
INTRODUÇÃO: O Projeto Grupo de Estudos para Jogos e Desafios Matemáticos 
originou-se no contexto do “Projeto Ações Docentes de Inclusão”, concebido com o 
propósito de assegurar um trabalho pedagógico ajustado às necessidades das 
crianças, atendidas pelo Departamento de Ensino Fundamental do Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira(DEF/CAp-UERJ), que apresentam 
diferenças na aprendizagem dos conceitos matemáticos 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. Tem como objetivos: estreitar os vínculos 
entre os saberes acadêmicos e os oriundos do cotidiano pedagógico, atuar na 
formação docente, através da elaboração e execução de estratégias didáticas que 
contribuam para que os estudantes atendidos pelo projeto desenvolvam o 
conhecimento lógico-matemático, através do trabalho com jogos e desafios e refletir 
sobre a prática pedagógica. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Aposta-se em atividades 
onde os diferentes conhecimentos se relacionam para a resolução de desafios que os 
invocam. Há um 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 dois anos, é que a atuação do projeto foi 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, 
reafirmando a importância de atividades lúdicas para a construção desses conceitos. 
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, trazendo na baila das discussões questões bastante pertinentes ao 
cotidiano vivenciado com as crianças. 
 
E-mail: gmpaes23@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 / 
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):  
Lucas Louzada Herzog 
 
O projeto está inserido na linha de pesquisa química e sociedade em que se busca 
relacionar o ensino de química com o cotidiano do aluno. Uma prática de ensino 
voltada exclusivamente a retenção de conteúdo, por parte dos alunos, e enormes 
quantidades de informações passivas não forma o aluno para a vida e sim um mero 
repetidor de conteúdos fornecidos em sala de aula. Com o questionamento da 
sociedade de consumo e do desenvolvimento a qualquer preço buscaremos chegar 
ao conceito de sustentabilidade ambiental, social e econômica.As atividades 
desenvolvidas no IAP-UERJ serão realizadas no laboratório trazendo práticas do dia 
a dia para a sala de aula, relacionando as mesmas com o cotidiano do aluno. As 
atividades serão mensais com auxílio de um bolsista co CETREINA, que ministrará 
atividades de docência e co-participação dos alunos envolvidos. Ocorrerá nas séries 
finais do ensino médio conscientizando os alunos da importância dos conceitos da 
química na vida dos educandos. A Primeira atividade desenvolvida foi a busca de 
bibliografia compatível com o tema sustentabilidade nos mais variados temas. Após 
o levantamento bibliográfico, o bolsista fará uma listagem por assunto da temática e 
da bibliografia compatível por áreas do saber. Em seguida o bolsista fará a 
preparação das aulas de laboratório usando material e conteúdo do dia a dia do aluno. 
Posteriormente de posse de toda referência bibliográfica, o bolsista elaborará uma 
cartilha com o conteúdo da sustentabilidade nas diversas a´reas do saber. Essa 
cartilha conterá um sistema de perguntas e respostas que induzirá o leitor para a 
importância da aplicação do conceito de sustentabilidade nas diversas áreas, e não 
somente na área ambiental. O conceito de ser sustentável significa preservação da 
natureza e dos meios, pois veta o excesso e as perdas eradas pela sociedade de 
consumo. Mais tarde essa cartilha será distribuída para os alunos do CAP-UERJ e será 
feita uma leitura crítica junto com os alunos. O bolsista da CETREINA conduzirá os 
debates com os alunos do CAP e será feita uma avaliação de como eles se percebem 
no meio em que vivem.Será pedido para que os alunos entreguem uma redação por 
escrito sobre a temática, levando em conta a cartilha dada. Em seguida serão 
preparadas as práticas de laboratório, enfatizando temáticas atuais. A primeira 
prática envolverá o tratamento da água, pois se faz necessário a abordagem desse 
tema para não haver desperdício dessa fonte primordial para a vida de todos os 
habitantes do planeta. Em seguida terão práticas envolvendo acidez de solo, 
equilíbrio do meio, velocidade das reações entre outros. 
 
E-mail: jsaboyaorama@gmail.com 
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O QUE É UM EXPERIMENTO CIENTÍFICO? ANALISANDO DESENHOS 
ELABORADOS POR ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DA EJA 
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:  
HELLEN JANNISY VIEIRA BEIRAL 
Estagiário(s):  
CAROLINA LOPES SILVA SANTOS 
Caroline da Silva Abreu 
 
Este trabalho versa sobre a estruturação de um concurso de desenhos organizado 
pelo Núcleo de Apoio Experimental em Bioquímica para o Ensino de Ciências e 
Biologia (NAEB) e direcionado à alunos dos anos iniciais da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) do município de Niterói, RJ. Considerando a EJA uma modalidade de 
ensino com características bem peculiares principalmente no que tange a anseios e 
perspectivas futuras e principalmente a diversidade de sujeitos envolvidos, com um 
processo de escolarização tardia (com grande distorção idade/série) em uma mesma 
turma, optamos por entender quais significados as atividades práticas/experimentais 
que estavam sendo realizadas pelo NAEB nas escolas parcerias eram percebidos pelos 
alunos dos anos iniciais da EJA. Nesse sentido, em parceria com a Fundação Municipal 
de Educação de Niterói e o Núcleo de Estudos e Documentação sobre a Educação de 
Jovens e Adultos (NEDEJA) foi lançado o edital do concurso de desenhos. As regras 
para a inscrição e participação do concurso foram expressas nesse edital, o qual foi 
publicado no Diário Oficial do Município e divulgado em todas as escolas que 
ofertavam vagas aos anos iniciais da EJA. O objetivo principal do concurso foi 
identificar o olhar dos jovens, adultos e idosos para o significado da “experimentação 
científica” no formato de um desenho, compreendendo que a organização da 
comunicação verbal e a comunicação escrita sobre o tema eram muito dificultadas 
pelo nível de escolarização ao quais estes sujeitos envolvidos pertenciam. Esta foi 
uma estratégia pedagógica utilizada para incentivo e motivação dos estudantes a 
participarem da "1ª Feira de Ciências da Educação de Jovens e Adultos de Niterói" – 
apoiada pelo Edital Feira de Ciências do CNPq 2016 – tendo em vista que o desenho 
selecionado para ocupar o primeiro lugar do concurso se tornou a logomarca deste 
evento. A análise preliminar dos três desenhos finalistas forneceu subsídios para o 
levantamento das concepções prévias dos alunos sobre o tema, revelou a forte 
relação dessas concepções com o dia-a-dia desses sujeitos e evidenciou a 
importância dos desenhos como prática pedagógica alternativa, inovadora e 
interdisciplinar para a construção escolar de um determinado conceito em classes de 
jovens, adultos e idosos não letrados. Consideramos que os percursos caminhados 
para a realização do concurso de desenhos e seus desdobramentos, caracterizaram 
um espaço/tempo para a formação de futuros professores tendo em vista a 
participação direta de licenciandos em todo o processo, especialmente a bolsista de 
Iniciação à Docência – futura pedagoga – e a troca de experiência com professores 
atuantes na EJA da rotina escolar. Para a escola foi um momento importante de 
inclusão e de possibilidades para abrir vias de organizar um trabalho interdisciplinar 
no sentido de alcançar o letramento e a alfabetização científica dos alunos que 
integram os anos iniciais da EJA. 
 
E-mail: hellen.jan@hotmail.com 
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O RESGATE DE CULTURA POPULAR BRASILEIRA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA ATRAVÉS DAS DANÇAS DE MATRIZ AFRICANA 

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 
Voluntário(s):  
Ana Claudia de Oliveira Aquino 
Jalila dos Anjos do Nascimento 
 
A cultura é caracterizada com uma forma de demonstrar a identidade de um 
determinado povo, incluindo conhecimentos, crenças, artes, leis, costumes e 
quaisquer hábitos adquiridos, expressado de uma forma única, passada de geração 
para geração através da interação social. É de tamanha importância distinguir as 
diferenças existentes na sociedade, de modo a compreender como indivíduos 
racionais, interpretando os acontecimentos a sua volta e aceitando essas diferenças 
(VELHO; CASTRO, 1978). No âmbito escolar, surge a necessidade de ampliar o 
diálogo com a cultura do negro, onde: a Lei nº 10.639/03 estabelece a 
obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas 
públicas e privadas do ensino fundamental e médio. É nesse mesmo contexto que foi 
aprovado, em 2009, o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana (BRASIL, 2009). A proposta deste estudo tem como objetivo 
abordar questões étnico-sociais no ambiente escolar através da Educação Física, que 
é entendida como um instrumento de ensino da cultura corporal embasado na cultura 
popular brasileira. Considerando que os movimentos como danças, jogos e lutas são 
próprios dessa cultura, as danças de matriz africana, podem ser uma ferramenta de 
aproximação para com esses povos, podendo também proporcionar a relação da 
dança com outras áreas do conhecimento, e apresentando-se como uma forma de 
valorização da cultura popular, e ainda, como um importante elemento para a 
implementação da Lei n˚ 10.639/2003. Dessa forma, o professor dirigir o conteúdo 
de uma forma mais prazerosa tanto para ele quanto para seus alunos, no sentido de 
ilustrar, e mostrar o quanto a Educação Física está presente na prática dessas 
culturas. A Educação Física escolar tem tamanha importância ao ensinar a cultura 
popular, proporcionando aos alunos a identificação, reconhecimento, valorização da 
cultura corporal e imagem do negro. A partir dela, trabalhar de forma lúdica na 
aquisição do conhecimento para as 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. É necessário compreender 
o folclore no processo de construção e formação do indivíduo na sociedade, garantir 
aos alunos conhecimentos prático e conceituais, resgatando valores, tradições e 
costumes, através de atividades que podem levar a reflexão sobre a cultura corporal 
e popular. 
 
E-mail: adomeio@hotmail.com 
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OS DESLOCAMENTOS ENTRE FILOSOFIAS E INFÂNCIAS PARA A FORMAÇÃO 
DOCENTE 
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):  
Camila Regina da Silva Pinheiro 
 
Pensar sobre minha atuação como Bolsista de Iniciação à Docência no grupo de 
pesquisa Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias (NEFI) do Programa de Pós-
Graduação em Educação (ProPEd) da Faculdade de Educação (UERJ) é movimentar 
os passos que dão lugar a muitas histórias, feitas de experiências, e experiências 
feitas de histórias. O projeto “Em Caxias, a filosofia en-caixa”? proporciona espaços 
para explorar relações entre filosofias, infâncias e educação com crianças, jovens e 
adultos durante os encontros de filosofia como experiência de pensamento, na Escola 
Joaquim da Silva Peçanha no município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de 
Janeiro. Enquanto aluna do curso de pedagogia pude encontrar caminhos que me 
potencializam na pesquisa, no ensino e na extensão, com as experiências filosóficas 
na escola, na elaboração de planejamentos, na relação com professores e alunos. 
Essa experiência também me convidou a pensar sobre o intercâmbio entre a Escola 
e a Universidade, que tornaram-se espaços para que eu pudesse pensar o coletivo e 
a comunidade nos seus aspectos sociais, políticos e de ensino, numa dimensão 
especialmente estética. O projeto tem como proposta um convite para que todos 
envolvidos na escola pública coloquem em questão seu papel dentro de cada 
realidade, e com isso venham a encontrar novas possibilidades dentro do cotidiano. 
Assim, a prática filosófica acaba contribuindo para a aprendizagem escolar e a 
reflexão das questões que atravessam a escola. O inicio sempre traz uma expectativa 
e receio de viver o diferente, fazer parte do projeto me deslocou o pensamento e me 
fez ser de outra maneira: me faz refletir sobre minha atuação como educadora nas 
práticas de ensino, na escrita acadêmica, na relação com os alunos e com o próprio 
espaço escolar. Sinto que as portas e janelas do mundo me convidam a ser uma 
professora que tem amor e amizade pelo saber, entre o saber que vou constituindo 
e o saber dos outros. E o que é o saber? É possível conhecer o outro? Conhecer a si 
é uma pré-condição para conhecer o outro? Como eu posso contribuir para a vida 
das pessoas no percorrer das próprias experiências? São diversas perguntas que 
elaboro para entender e pensar uma escola que possa ser um lugar de hospitalidade 
dos encontros, vozes, escutas e infâncias. Portanto, pensar sobre essa experiência 
não se resume somente a mim, mas ao encontro com muitas vidas que me faz 
pensar/refletir o papel do ensino, da escola e da filosofia do pensamento como 
caminhos para própria vida que se faz a cada instante. 
 
E-mail: wokohan@gmail.com 
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PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL COMO TEMA MOTIVADOR NO ENSINO DE 
QUÍMICA 
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:  
SUELLEM BARBOSA CORDEIRO 
Estagiário(s):  
Heldis Beloni de Oliveira 
 
No presente trabalho, abordamos uma aula teórico-experimental sobre polímeros, 
conceitos químicos e as questões socioambientais. A 1ª etapa foi o planejamento 
pela análise de livros didáticos do ensino médio, como: Marta Reis (Vol. 3) e Usberco 
&Salvador (Vol. Único). A 2ª etapa foi a aplicação de um questionário para 45 
estudantes do 3º ano do ensino médio, a fim de descobrir o conhecimento prévio 
sobre o tema “biopolímeros”, e sua importância. Esta metodologia investigativa é 
baseada em uma seqüência de questões do tema, dirigidas a um conjunto de alunos. 
Após a aplicação, foi dada uma aula (3ª etapa), sob orientação, destacando conceitos 
químicos, problemas e soluções possíveis, além da realização do experimento. Houve 
discussões sobre conceitos principais como as reações de polimerização, estrutura e 
aspecto do material e observação do comportamento destes estudantes. Na 4ª etapa, 
os questionários foram avaliados, considerando 2 pontos principais: Nos 
conhecimentos práticos e experiências do cotidiano, 91% dos discentes consomem o 
leite com freqüência considerável, e apenas 8% dos discentes consomem pouco ou 
quase nada, isso sugere que a matéria-prima utilizada é consumida em grande 
escala. Já no conhecimento teórico, aprendizagem em sala de aula, 67% dos alunos 
apresentaram detalhes sobre as substâncias puras e misturas e funções orgânicas. 
27% apresentaram respostas superficiais, falaram que o leite é uma mistura, mas 
não deram possíveis componentes contidos no mesmo, e 6% falaram que o leite é 
uma substância pura, sugerindo-se que os mesmos não tem uma visão microscópica 
da matéria-prima utilizada na prática. Sobre a aplicação dos plásticos, a maioria dos 
alunos “96%” citou o uso de sacolas plásticas e garrafas, e 4% dos discentes não 
citaram aplicação nenhuma dos plásticos, com isso, entendemos que os estudantes 
apresentavam embasamento teórico suficiente para compreender temas específicos 
como biopolímeros. Sobre o reconhecimento das funções orgânicas, 18% dos alunos 
sabem o que são monômeros e 82% não souberam, levando a crer que esta parte 
da matéria não ficou muito clara, provavelmente porque as moléculas da química 
orgânica não são apresentadas com o enfoque de polímeros, as considerando 
possíveis monômeros. A respeito das funções orgânicas, apenas 38% dos alunos 
sabiam que o formaldeído pertence a função aldeído e 62% dos demais apresentaram 
pelo menos um erro de conceituação, confundindo a função citada com a função éter, 
logo, vimos que poucos apresentaram domínio das funções trabalhadas na prática. 
Por fim, os resultados mostraram que os alunos apresentam conhecimentos 
superficiais com relação aos polímeros, plásticos e sua importância na sociedade e 
que a prática pode ser importante no preenchimento destas lacunas. Pode-se concluir 
ainda, a relevância na formação docente ao observar os questionamentos e o 
comportamento entusiasmado dos estudantes durante a aula, pois falavam dos 
problemas e soluções socioambientais. 
 
E-mail: suellem.cordeiro@uerj.br 
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PROJETO SABER PARA MUDAR 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
WAGNER GONCALVES BASTOS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Nilo Sérgio D'Ávila Modesto 
Estagiário(s):  
Carolina Pinho Garuba 
Claudio Freitas de Souza 
Pedro Ricardo Barros Marques 
 
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.Uma das funções da Universidade 
é coadunar suas atividades aos interesses da comunidade. Neste aspecto o Projeto 
propicia a capacitação da comunidade sem oportunidades no sistema tradicional, 
através do conhecimento, facilitando seu acesso à Universidade. Propicia, ainda, o 
aprimoramento do educando 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. Três eixos norteiam o projeto: (1) Dar oportunidade a membros da 
comunidade de receber uma preparação orientada, para acesso ao vestibular. (2) 
Oferecer aos alunos licenciandos, sob a supervisão de seus professores, uma 
oportunidade de desenvolver técnicas e conhecer novas metodologias que facilitem 
a prática docente. (3) Facilitar a aplicação, no exercício da docência, das técnicas 
desenvolvidas e das novas metodologias conhecidas. 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; 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. O público alvo são 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. 
 
E-mail: wagner_bastos@uol.com.br 
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PROJETO SABER PARA MUDAR - CIÊNCIAS HUMANAS 

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:  
NILO SERGIO D`AVILA MODESTO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Wagner Gonçalves Bastos 
Estagiário(s):  
Carina Dias Candido 
Guilherme Café Rosa 
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. Como objetivos pode-se destacar: 
Oportunizar aos bolsistas a participação no processo que envolva a prática docente 
e o sentido do fazer escolar e a relação ensino aprendizagem sob diferentes ângulos, 
contribuindo sobremaneira no seu crescimento acadêmico. Incentivo a prática do 
magistério com as trocas promovidas com seus discentes e seus docentes.No tocante 
as atividades a serem desenvolvidas, podemos destacar: 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. Os bolsistas que passaram pela experiência docente, no projeto, 
afirmaram se sentir mais preparados para exercer o magistério. Alguns foram alunos 
do projeto e hoje são professores do projeto. Outros, ao término do estágio, 
conseguiram colocação no mercado de trabalho por conta de sua experiência mo 
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);7 alunos (4%) não quiseram 
informar.Os maiores índices de aprovação foram em Engenharia,Direito e 
Administração. 
 
E-mail: olingeo1@gmail.com 
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PROJETO SABER PARA MUDAR - LINGUAGENS 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
NILO SERGIO D`AVILA MODESTO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Wagner Gonçalves Bastos 
Estagiário(s):  
Ana Carolina dos Santos Cardoso 163.108.277-90 
Fernanda Longo dos Santos Silva 
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. Como objetivos pode-se destacar: 
Oportunizar aos bolsistas a participação no processo que envolva a prática docente 
e o sentido do fazer escolar e a relação ensino aprendizagem sob diferentes ângulos, 
contribuindo sobremaneira no seu crescimento acadêmico. Incentivo a prática do 
magistério com as trocas promovidas com seus discentes e seus docentes.No tocante 
as atividades a serem desenvolvidas, podemos destacar: 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. Os bolsistas que passaram pela experiência docente, no projeto, 
afirmaram se sentir mais preparados para exercer o magistério. Alguns foram alunos 
do projeto e hoje são professores do projeto. Outros, ao término do estágio, 
conseguiram colocação no mercado de trabalho por conta de sua experiência mo 
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);7 alunos (4%) não quiseram 
informar.Os maiores índices de aprovação foram em Engenharia,Direito e 
Administração. 
 
E-mail: olingeo1@gmail.com 
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RECONHECENDO OS ESPAÇOS DAS ATIVIDADES EXTRACLASSES NA 
EDUCAÇÃO FORMAL: POR UMA INICIAÇÃO A DOCÊNCIA AMPLIADA NAS 
PERIFERIAS DE 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: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ARTHUR VIANNA FERREIRA 
Estagiário(s):  
Matheus Edson Souza Kropf Soares 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar o trabalho inicial que está sendo 
desenvolvido pelo Projeto de Iniciação a Docência aprovado pelo SR1-UERJ em 2018. 
As atividades propostas por este projeto de iniciação a docência (ID), vinculado ao 
departamento de educação da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo 
busca, inicialmente, introduzir os alunos em formação inicial nas práticas 
socioeducativas que acontecem dentro do ambiente escolar no contraturno de uma 
escola pública estadual em um bairro empobrecido do 4º distrito do município de São 
Gonçalo. O exercício inicial da docência dos alunos da FFP nesses espaços educativos, 
assim como a promoção das trocas de experiências entre os docentes do ensino 
fundamental e médio que desenvolvem atividades e projetos socioeducacionais no 
ambiente escolares e os graduandos de pedagogia, e outras licenciaturas, 
potencializam o processo de ensino-aprendizagem desses discentes envolvidos no 
cotidiano escolar, tanto no exercício criativo das disciplinas comuns à formação de 
professores oferecidas pela FFP/UERJ (como Didática, Psicologia, Filosofia, Sociologia 
e Políticas Públicas da educação) como a valorização das práticas socioeducativas 
(não formais e informais) existentes no cotidiano escolar. Na verdade, essas últimas 
são fundamentais no trabalho docente do ensino fundamental e médio, pois agenciam 
a reorganização e aplicação dos conteúdos curriculares em situações-problemas da 
realidade social dos alunos. Da mesma forma, se tornam elementos concretos para 
uma educação transformadora e emancipadora, principalmente em escolas que 
atendem as camadas empobrecidas dos bairros próximos a Faculdade de Formação 
de Professores da UERJ no município de São Gonçalo. Enfim, esse projeto de iniciação 
a docência se justifica na possibilidade de proporcionar aos alunos em formação 
inicial na FFP a experiência de entender as relações estabelecidas entre as escolas 
regulares e as atividades de apoio escolar (ou projetos socioeducativos) existentes 
no interior das escolas públicas de São Gonçalo, promovendo assim a ampliação do 
conceito de docência do graduando em licenciatura para além das técnicas e métodos 
aplicados para as práticas propostas pelos currículos nacionais de seus referidos 
cursos (cf. CNE 1, 2006, Art. 2º §1). O contato com as práticas socioeducacionais 
utilizadas nas atividades extraclasse e/ou de apoio escolar dentro do cotidiano escolar 
e que são organizados pelos seus futuros pares profissionais de docência possibilitam 
o exercício da criatividade pedagógica, da escuta dos diversos grupos sociais 
constituintes da sua futura docência e da humanização do trabalho pedagógico frente 
às realidades histórico-político-sociais vivenciados, principalmente pelas camadas 
empobrecidas da sociedade gonçalense. 
 
E-mail: arthur.vf@gmail.com 
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SALAS DE AULA MORAIS: APRENDENDO E CRESCENDO COM OS CONFLITOS 
NA ESCOLA 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Orientação e Aconselhamento 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MAIRA DE OLIVEIRA FREITAS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Luis Paulo Cruz Borges 
Estagiário(s):  
Caroline Cabral da Costa 
 
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 2º Ano do Ensino Fundamental do Instituto de Aplicação 
Fernando Rodrigues da Silveira (CAp- UERJ). 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. Além da observação, também, 
trabalhamos 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). Desta forma, 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. 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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SUPORTES EDUCACIONAIS PARA ALUNO 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):  
Sheila Cabral dos Santos Ferreira 
Thays Batista Vieira 
 
O projeto SUPORTES EDUCACIONAIS PARA ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
CONTEXTUALIZANDO O ESPAÇO DA SALA DE RECURSOS é uma bolsa de iniciação a 
docência tem como objetivo analisar a sala de recursos como um suporte à inclusão 
desses alunos por parte do pesquisador. A metodologia que norteia tal estudo é de 
natureza qualitativa e trata de aspectos de acessibilidade em seus diferentes níveis 
nas ajudas técnicas e suportes para a promoção da inclusão de alunos com 
necessidades educacionais especiais. As atividades desenvolvidas pela bolsista são 
realizadas na “Escola de Informática para deficientes visuais”, proveniente de uma 
parceria com a organização internacional Lions Clube do município de São João de 
Meriti, conhecida como “Escola Melvin Jones” proporcionar aos seus alunos (jovens e 
adultos) deficientes visuais uma experiência de reabilitação e adaptação com o uso 
da tecnologia assistiva, sendo o seu objetivo promover a acessibilidade para os seus 
alunos, através da sala de recursos e de materiais adaptados. São utilizados dois 
recursos essenciais para o manuseio com os deficientes visuais e são eles: o Dosvox 
que é um sistema que auxilia o uso do computador para deficientes visuais e NVDA 
(NonVisual Desktop Access) que é um leitor de tela. Para os alunos, que já possuem 
um conhecimento sobre o computador é realizada atividades com scanner de livros, 
conversão de textos para mp3, plataforma simples no Excel e PowerPoint. Com os 
alunos que possuem uma dificuldade maior com o uso do computador, começamos 
com o teste de teclado do programa Dosvox, evoluindo para o Edivox (que também 
faz parte do programa Dosvox), através destes comandos o aluno se ambienta as 
novas tecnologias e desenvolve trabalhos que ajudaram na sua digitação, memória 
e cognição. Através desta bolsa participei de dois eventos na UERJ maracanã, que foi 
o “Seminário: Planejando Ações e diálogos entre Saúde e Educação—Programa Saúde 
na Escola (PSE)” e o “ I Encontro de Gestores e Professores sobre Atendimento 
Educacional Hospitalar e Domiciliar”, onde o NEEI (Núcleo de Educação Especial e 
Inclusiva) auxiliou na organização e apoio como foi minhas primeiras experiências 
foram de total significância para a minha formação acadêmica. Participei 
recentemente do “II Simpósio sobre Deficiência Intelectual e Desenvolvimento 
Humano da UFF – A Deficiência Intelectual: Além dos muros da Escola” onde 
apresentei um trabalho em forma de pôster sobre a própria escola Melvin Jones, cujo 
nome do trabalho é “Tecnologia Assistiva e Deficiência Intelectual uma experiência 
na Escola Melvin Jones”, dentre essas atividades participei da leitura de livros, de 
artigos, reuniões e monitoria de eventos referentes da de mais bolsas. O projeto vem 
contribuindo significativamente para a minha formação fora da universidade o que 
ainda é pouco visto e que fornece um beneficio social grandioso. 
 
E-mail: professoraediclea.uerj@gmail.com 
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SABERES DOCENTES CONSTRUÍDOS EM OFICINAS VOLTADAS PARA O 
CAMPO CONCEITUAL 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 
Voluntário(s):  
Elohá Sheyla Vaz Gomes 
Flavia Maria Torres Rezende 
Hálison Ferreira de Almeida 
Jerlan Manaia de Araújo 
Julia André dos Santos 
Rayssa Ribeiro Meireles 
Rômulo Barreto 
Tamires Maximo Jasper 
Viviane Souza Pereira Paula 
Yasmin Faios Cunha 
 
A presente proposta tem como objetivo investigar as práticas e concepções de 
docentes de Matemática referentes ao ensino do campo conceitual multiplicativo 
(VERGNAUD, 2009) e analisar o processo de construção de novos saberes (TARDIF, 
2014) proporcionado pela participação em eventos de formação continuada, isto é, 
cursos de extensão e oficinas. Este estudo teve início há cerca de quatro anos quando 
fomos procurados por representantes da Secretaria Municipal de Educação de Duque 
de Caxias e de Volta Redonda na busca por formação continuada para seus 
professores. O foco nas estruturas multiplicativas se deve a dois fatores: a solicitação 
dos professores da rede com ao quais tivemos contato desde o início que sinalizaram 
dificuldades para o ensino deste tema, e os resultados das pesquisas em Educação 
Matemática (BARBOSA, 2008; MAGINA, MERLINI & SANTOS, 2012) que reforçam as 
necessidades de se formarem professores com uma visão mais detalhada das 
estruturas multiplicativas. Para atingir os objetivos traçados, realizamos uma 
pesquisa quase-experimental (LORENZATO, 2006) estruturada em três linhas de 
ação. A primeira consiste na realização de um estudo visando os fundamentos 
teóricos e epistemológicos da construção de conceitos básicos associados a “Números 
e operações numéricas”; as sequencias de ensino e materiais voltados para este 
bloco; e a análise do tratamento que ele recebe nos livros didáticos mais adotados 
nas escolas brasileiras; A segunda ao acompanhamento das práticas docentes por 
meio de visita às escolas, observação das aulas e entrevistas semi-estruturadas. E a 
terceira corresponde à organização, aplicação e análise à luz da Teoria dos Campos 
Conceituais (VERGNAUD, 2009) e dos princípios da Etnomatemática (D’AMBRÓSIO, 
2002) de cursos de extensão e oficinas sobre as estruturas multiplicativas, voltados 
para a formação continuada de professores. Em 2017 e 2018, trabalhando com os 
professores da rede pública de Duque de Caxias, coletamos os materiais (registros 
escritos, desenhos, falas, materiais manipuláveis e demais objetos) produzidos por 
eles e que servem de base para as discussões que ocorrem nas reuniões do Grupo 
de Estudo, Pesquisa e Aprendizagem em Educação Matemática (GEPAEM). 
Apresentamos neste pôster uma análise de quatro oficinas, são elas: i) Multiplicação 
e divisão por meio da resolução de problemas, ii) Frações: resolução de problemas e 
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atividades lúdica do Ensino Fundamental ao nível superior; iii) Jogos na Educação 
Matemática de sexto a nono ano do Ensino Fundamental; e iv) O papel da cultura no 
ensino de Matemática. Em linhas gerais, concluímos que as oficinas proporcionaram 
aos participantes a reflexão sobre novas possibilidades de ensino de Matemática, 
possibilidades estas em que os alunos assumem uma postura ativa no processo de 
aprendizagem e que a Matemática se coloca como ferramenta para uma leitura e 
interpretação crítica do contexto em que estamos inseridos. 
 
E-mail: gabrielasb80@hotmail.com 
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UMA ANÁLISE DA ANTIGEOPOLÍTICA EM MATERIAIS DIDÁTICOS 
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):  
Anna Borges Couto 
Thatiane da Silva Vasconcelos 
Voluntário(s):  
Lucas Goulart Pimentel 
 
Informar e formar o professor de geografia sobre processos políticos de produção do 
espaço é tarefa fundamental da Universidade. Dotá-lo de capacidade avaliativa em 
relação aos conteúdos veiculados nos materiais didáticos é necessidade premente na 
época em que vivemos. Este trabalho objetiva apresentar o projeto Geografia Política 
e Geopolítica no Ensino de Geografia desenvolvido na Faculdade de Formação de 
Professores da UERJ. O projeto, desenvolvido desde o ano de 2015, propõe a 
apresentação e discussão das teorias do campo da Geografia Política e Geopolítica 
presentes nos conteúdos dos materiais didáticos de geografia. A definição do campo 
da Geografia Política e Geopolítica é o primeiro elemento para o projeto que estamos 
propondo. A ideia de campo, extraída de Bourdieu, é definido “como o lugar, o espaço 
de jogo de uma luta concorrencial. O que está em jogo é o monopólio da autoridade 
científica definida, de maneira inseparável, como capacidade técnica e poder social”. 
Julgamos que o professor da educação básica é a autoridade científica que coordena 
atividades na formação de estudantes. Dotá-los de capacidade para avaliar a 
conjuntura e construir uma imaginação geográfica crítica, é uma das tarefas do 
professor. Entendida a ideia de campo, o avanço para a avaliação das teorias será 
construído com os pressupostos da Geografia Política e Geopolítica Críticas, que 
busca uma visão da cultura e da sociedade em todas as suas vertentes, não 
submetida (ao menos teoricamente) a nenhum discurso oficial, nem aos dogmas dos 
grandes paradigmas. Seu método consiste precisamente em analisar criticamente as 
estruturas aparentemente sólidas e indiscutíveis — por exemplo, a centralidade do 
Estado —, com o objetivo de oferecer perspectivas alternativas e, frequentemente, 
desmascarar os mecanismos discursivos do poder estabelecido. Assim, 
fundamentamos nossa análise no que se convencionou chamar de “antigeopolítica”, 
ou seja, “as histórias de resistência (que) podem ser caracterizadas como 
“geopolíticas de baixo para cima” emanando de posições subalternas, dentro da 
sociedade e que desafiam a hegemonia cultural, econômica, política e militar do 
Estado e de suas elites”. É preciso registrar que a “antigeopolítica”, “pode assumir 
uma miríade de formas, desde os discursos oposicionistas de dissidentes intelectuais 
até estratégias e táticas dos movimentos sociais”, bem como ser pensada por 
professores e estudantes na escola básica. Desse modo, procuramos subsidiar os 
professores com a avaliação dos materiais didáticos de geografia disponíveis no 
mercado, para que construam junto com os estudantes, discursos com uma 
abordagem crítica dos temas apresentados. Outro elemento é a construção de 
indivíduos com autonomia de pensamento e eticamente referenciados em uma 
sociedade que objetiva controlar todos os aspectos da vida cotidiana. 
 
E-mail: karol@uerj.br 
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CANAL LABORAV:TELEVISÃO, EDUCAÇÃO E PERIFERIA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO 
Estagiário(s):  
Isabel Rodrigues dos Santos Silva 
Voluntário(s):  
Lucas Felipe Clajus Pontes 
Thiago Henrique da Costa Antunes 
Vitória Néris Ernesto 
aline pascoal oliveira 
jaqueline francisca belmiro gomes 
 
Canal Laborav, Televisão, Educação e Periferia (em vigência desde 2009) é uma 
pesquisa prática-teórica, desenvolvida devido à importância cada vez maior da 
cultura digital na contemporaneidade, voltada para a produção de conteúdo digital 
audiovisual e multimídia, buscando oferecer autonomia e espírito crítico para o corpo 
discente da FEBF. Busca democratizar o conhecimento oferecendo oficinas de 
capacitação em tecnologias audiovisuais para os corpos docentes e discentes da FEBF 
e para as organizações governamentais e não-governamentais da Baixada. A 
capacitação de nossos bolsistas na produção, gravação, edição e distribuição de 
vídeos on line possibilita que eles se tornem professores capazes de manipular 
dispositivos técnicos de alta performance, assumindo uma postura pró-ativa. A cada 
ano nossos objetivos se expandem. Em 2017 iniciamos a criação da memória 
audiovisual da FEBF, com o registro em vídeo dos eventos realizados na faculdade, 
atividade que ocorre de forma intempestiva sob demanda da diretoria, de professores 
e de alunos. Realizamos grupos de estudos sobre imagens (do analógico ao digital), 
processos cognitivos, produção audiovisual, história do cinema e da técnica. Ao se 
somar à realização de oficinas e atividades internas e externas, o conhecimento 
teórico ampliou pesquisas sobre as práticas inventivas para a produção audiovisual, 
em andamento atualmente. Dados desta pesquisa inovadora foram apresentados em 
2017, no Congresso IBERCOM, na Universidade Católica de Lisboa. Realizamos 
parcerias para o desenvolvimento de projetos em outras Unidades da UERJ (Instituto 
de Artes) e na UFRRJ(Universidade Federal Rural campus de Nova Iguaçu). 
Cumprimos nosso objetivo geral, que é consolidar e divulgar as pesquisas 
tecnológicas realizadas na FEBF que tratam da interface entre Comunicação, 
Educação e Tecnologia focadas na periferia. Também levamos em conta a 
democratização do acesso aos meios de comunicação, além de inserir futuros 
professores no mercado do audiovisual e multimídia voltados para a educação. 
Estamos cumprindo nossos objetivos específicos que são: introduzir o uso da 
tecnologia digital na formação dos professores e alunos, através da realização de 
oficinas internas e externas de criatividade e de produção audiovisual; estimular os 
nossos bolsistas a atuar como monitores, praticando os conhecimentos adquiridos ao 
longo da permanência na pesquisa, tanto em sua parte teórica quanto na prática, 
introduzindo-os na prática da docência capacitado no uso da tecnologia audiovisual 
 
E-mail: alitasa.rego@gmail.com 
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 A PRESENÇA INDÍGENA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA APÓS A 
LEI 11.645/08 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCOS CESAR ARAUJO CARVALHO 
Estagiário(s):  
Larissa Gonçalves Silva 
 
Os povos originários –indígenas –, que muito contribuíram para a formação territorial 
do Brasil e do povo brasileiro, são muitas vezes representados de maneira 
esteriotipada no sistema escolar. Nos livros didáticos, poucas referências sobre seu 
modo de vida, visão de mundo e ecologia são apresentados não somente devido à 
oralidade desses povos e a ausência de registros escritos por eles mesmos, mas 
também devido a uma concepção de desenvolvimento científico baseado nos padrões 
europeus. Carregadas de muita informação, as línguas dos troncos Tupi e Macro-Gê 
eram responsáveis por disseminar toda a história da tribo, não utilizando assim 
registros escritos. Além disso, pouco se discute sobre o genocídio sofrido por esses 
povos, a escravidão indígena, o etnocídio, as disputas territoriais, a pluralidade 
identitária, os conhecimentos sobre a natureza e geomorfologia etc. A lei 10.639/03 
que tornava obrigatório o ensino da história e cultura afro- brasileira nas redes 
escolares, cinco anos depois foi alterada. De acordo com a lei 11.645/08, torna-se 
obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Essa mudança no 
currículo influencia diretamente e em primeiro momento as instituições de ensino e 
materiais de apoio ao profissional de educação como os livros didáticos. Tais livros, 
presentes em grande parte das instituições escolares, possuem parâmetros para 
serem utilizadas pelas redes de ensino público. O MEC (Ministério da Educação e 
Cultura) através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) seleciona os livros 
didáticos a serem comprados pelo Governo e distribuídos gratuitamente em todas as 
escolas da rede pública, federais, estaduais, municipais e distritais. A partir da lei 
11.645/08, os livros didáticos sofreram alterações a fim de se adequarem a esta 
mudança. Entretanto, os livros didáticos de Geografia pouco têm contribuído para 
que os estudantes possam, de fato, compreender a cultura dos diversos povos 
indígenas, tão heterogêneos, assim como as formas de organização, de moradia, as 
técnicas, as características físicas que tornam cada povo singular. Suas histórias, que 
remontam a período anterior aos 518 anos de colonização portuguesa, suas formas 
de resistência, sua expropriação e sua importância para a formação do território 
brasileiro pouco tem sido abordado pelas diferentes redes de ensino. Da mesma 
forma, as heranças deixadas por essas populações na denominação de mamíferos, 
aves, peixes, na toponímia dos lugares (sobretudos os costeiros), na composição da 
população brasileira e na provisão dos alimentos que consumimos não são explorados 
como conteúdos relevantes na educação básica. 
 
E-mail: mcesargeo@yahoo.com.br 
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“LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: NEM VILÕES, NEM HERÓIS” 
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 
 
O projeto “LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: NEM VILÕES, NEM HERÓIS”, cujo título 
ironiza a personalização dos sujeitos na História, tem como objetivo realizar dois 
movimentos dentro do projeto do Prociência com a supervisão e coordenação da 
professora e pesquisadora Helenice Rocha, estes objetivos são: realizar uma síntese 
e um debate a respeito dos resultados da pesquisa efetivada com os bolsistas e os 
com pesquisadores, além de executar a divulgação e o debate relativo aos resultados 
da pesquisa sobre livros didáticos de História com o público. O público ao qual a 
proposta do projeto se refere é formado, principalmente, por professores do ensino 
básico, assim como também por alunos do curso de licenciatura em história da FFP, 
além de demais alunos de toda a região onde está localizada a Faculdade de 
Formação de Professores da UERJ. Este projeto tem, de maneira geral, a intenção de 
contribuir para o aprimoramento dos conhecimentos acerca das narrativas históricas 
apresentadas em livros didáticos de história, por meio da caracterização das 
narrativas presentes em quinze coleções de livros didáticos, estes são livros de sexto 
ao nono ano do Ensino Fundamental, a partir da análise de seus aspectos textuais e 
historiográficos, considerados em relação a sua forma e conteúdo. Com base nas 
conclusões propiciadas pela análise individual e comparativa dessas narrativas, 
pretende-se contribuir para o processo de análise, de elaboração e do uso desses 
materiais pelos diversos agentes responsáveis pelo uso e o aperfeiçoamento dos 
livros didáticos, sendo estes veículos de expressiva relevância para a formação 
histórica dos alunos do ensino básico. Os bolsistas participantes do projeto vem 
procurando contribuir para que o projeto chegue ao seu objetivo de diálogo com a 
escola e os professores do ensino básico sobre os livros didáticos, o que deverá 
ocorrer plenamente até o final de 2018, após as dificuldades de 2017. Na sala onde 
são realizadas as pesquisas referentes ao projeto é mantido um laboratório de 
pesquisa em história, onde pesquisadores, alunos de graduação, de pós-graduação 
e demais pessoas interessadas se dirigem para realizar pesquisas ou para solicitar 
empréstimos de livros para a realização de suas pesquisas, já que o laboratório conta 
com uma gama de livros didáticos de diferentes tempos, contando com livros, 
referentes ao segundo segmento do ensino fundamental, entre o sexto e o nono 
anos. A partir das pesquisas e análises que realizam, os bolsistas produzem relatórios 
em que buscam sintetizar e comparar as informações presentes nos livros, 
esquadriando as recorrências e singularidades que ocorrem nas narrativas, dessa 
forma contribuindo para a pesquisa a ser concretizada pela coordenadora do projeto. 
 
E-mail: helarocha@gmail.com 
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“RODAS DE LEITURA: CONSTITUINDO UMA COMUNIDADE DE LEITORES NA 
BAIXADA FLUMINENSE” 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA DA CONCEICAO DE CARVALHO ROSA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Juliana de Moraes Prata 
Marliza Bodê de Moraes 
Estagiário(s):  
Leticia Santana Pedro 
Mariana Alves dos Santos Silva 
Voluntário(s):  
Bruno Daniel Costa Gonçalves 
Thais Abreu Vianna 
 
O projeto “Rodas de leitura:constituindo uma comunidade de leitores na Baixada 
Fluminense” nasceu em 2007, para ampliar as atividades de estimulo à leitura 
desenvolvidas pelo Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti- CAC, 
através de rodas de leitura e eventos literários com a comunidade, especialmente 
com as crianças da Educação Infantil, e dar a oportunidade aos estudantes bolsistas 
de atuarem numa instituição comunitária que há mais de 30 anos é referência de 
competência na articulação do saber popular com o saber científico. 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. Neste período as atividades do projeto foram 
focadas na Comemoração de 30 anos do CAC, quando também foi renovado o 
convênio de mais de 20 anos com a UERJ; no Chantier com os franceses e nas 
atividades com a ONG Rede Ecológica. Na comemoração dos 30 anos do Centro 
Comunitário com a Assinatura da Renovação do Convênio com a UERJ e Prefeitura 
de São João de Meriti, as rodas de leitura com as crianças envolveram a preparação 
de um recital de poesias para a celebração comemorativa e a preparação de 
exposição histórica. No Chantier França-Brasil, durante a visita do grupo de 
franceses, que esteve desenvolvendo atividades de Artes no CAC houve um intenso 
intercâmbio cultural, tanto para as crianças como para os estagiários. Estudaram 
autores franceses e a cultura da França. A relação com a ONG Rede Ecológica 
favoreceu várias leituras de textos científicos sobre composteira, cultivo da 
alimentação, saúde, e atividades de experimentos e descobertas científicas foram 
realizadas envolvendo crianças e estudantes de escolas de Ensino Médio e segundo 
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segmento do Ensino Fundamental. Também, neste período, iniciou-se as rodas para 
reflexões com as crianças sobre situações de conflitos emocionais, em parceria de 
cooperação com a Woodbury University, USA, e com o Emotional Intelligence 
Institute. 
 
E-mail: nalucarvalhorosa@gmail.com 
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA COMO UM PROCESSO DUPLO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DOCENTE 
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 
Clara Sabino dos Reis 
 
Este trabalho visa apresentar a experiência de duas graduandas de Licenciatura Plena 
em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), campus 
Maracanã, como monitoras da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento Humano 
e Educação, ministrada pelo Prof. Nilson Guimarães Doria. Essa é uma disciplina de 
primeiro período de acordo com a grade curricular. As duas monitoras participam e 
acompanham as aulas desde 2017.1 e 2017.2, respectivamente. Sabe-se que a 
monitoria tem papel fundamental na formação docente, assim, o trabalho objetiva 
discutir sobre a finalidade da monitoria tanto para a formação de graduandos, quanto 
para a contribuição do trabalho do supervisor-orientador, professor regente da 
disciplina. Este, a partir de seus monitores, pode observar suas práticas pelo olhar, 
também, dos alunos. Aqui ainda está uma breve discussão sobre as 
responsabilidades do monitor e do supervisor-orientador, e um relato de experiência 
dessas monitoras de participações em aulas, planejamento e correções de avaliações, 
organização de trabalho, acompanhamento de turmas, atuações em revisões de 
provas e em aulas ministradas. A metodologia deste trabalho, como já explicitado 
anteriormente, consiste em um Relato de Experiência, que busca refletir a acerca das 
atividades realizadas em sala de aula, e a partir disso, reafirmar e auxiliar nas 
discussões propostas aqui. Apesar da monitoria ser uma modalidade de bolsa 
bastante conhecida dentro da universidade, poucos, se comparados a outras 
modalidades de bolsas, são os alunos e docentes que têm oportunidade de participar 
da monitoria, e por diversos fatores. Alguns professores não conhecem o processo 
para conseguir monitores, outros não conhecem as funções desses alunos (de que 
forma podem auxiliar contribuir também para suas práticas), alguns têm 
preocupações outras (como pós-graduações), e outros (uma minoria) não têm 
interesse. Por isso este trabalho se mostra tão importante e significativo no processo 
de formação inicial e ensino-aprendizagem duplo, de docentes e alunos. Por último e 
como resultado, encontra-se a necessidade de se discutir, refletir e ampliar o acesso 
a bolsas de monitorias para um número maior de graduandos, a fim de que todos 
possam ter suas primeiras experiências em um processo de docência, e para que 
possam compreender melhor sobre como o ocorre o processo de ensino-
aprendizagem de mão dupla que ocorre na monitoria, além entender as 
responsabilidades tanto dos docentes quanto dos graduandos. 
 
E-mail: nilson.doria@uerj.br 
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A EXPERIÊNCIA DE MONITORIA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL: INCLUSÃO E 
AFIRMAÇÃO DAS DIFERENÇAS 
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 
 
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. Neste semestre, a 
monitoria se deu no curso de Pedagogia, na disciplina obrigatória do curso. 
Elaboramos uma proposta de curso voltada para o 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 as Pessoa com Deficiência, bem como o 
diálogo com autores de referência no campo como SKILIAR, GLAT, MONTOAN e 
outros. Também consideramos fundamental adensar a articulação entre teoria e 
prática. Neste sentido, utilizamos o material do Atendimento Educacional 
Especializado, produzido pelo MEC, para a formação continuada de professores para 
este serviço. Assim, organizamos grupos de trabalho em que os alunos participavam 
segundo o eixo temático de maior interesse para si. Além disso, na organização dos 
seminários – para os quais forneci suporte para os estudantes – os mesmos eram 
estimulados a estabelecer interlocução com profissionais que tivessem vivência no 
campo. Por fim, vale ressaltar a importância do Fórum Políticas e Práticas de 
Inclusão: tecendo alianças com rede municipal de educação. O principal propósito do 
referido fórum é intensificar o diálogo entre a Universidade e os profissionais 
vinculados à rede municipal de São Gonçalo e adjacências, incluindo Niterói, Maricá, 
Itaboraí e Magé. Considerando a relevância desta interlocução, as atividades 
promovidas são abertas a todos aos estudantes da FFP, aos profissionais de educação 
e saúde da comunidade em geral e aos estudantes oriundos do curso normal de 
formação de professores. Neste semestre, realizamos três edições, com as seguintes 
temáticas: Educação e o processo de inclusão dos alunos com Deficiência Visual em 
uma escola regular; Materiais adaptados para pessoas com cegueira e Inclusão do 
aluno surdo no contexto escolar. Para setembro já temos mais uma edição 
confirmada com a temática do Transtorno do Espectro Autista. Por fim, a 
oportunidade de realizar a monitoria em Educação Especial foi de grande importância 
para a minha formação como futura pedagoga, favorecendo deste modo minha 
compreensão crítica a respeito da Educação Inclusiva, abrangendo aspectos 
históricos, políticos e subsidiando propostas concretas de intervenção no cotidiano 
escolar. 
 
E-mail: vanessabreia@gmail.com 
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A MONITORIA NA DISCIPLINA DE METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 
E BIOLOGIA: DESAFIOS PARA PENSAR UMA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 
DIALÓGICA E CONTRA-HEGEMÔNICA 
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):  
Juliana Hernandes Mustrange 
Luciano Calixto de Sousa Junior 
 
A disciplina “Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia” é obrigatória e oferecida 
no quinto período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da FFP/UERJ. Ela 
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. A disciplina possui alta densidade de discussões 
teóricas e metodológicas e tem sido dividida em três blocos: o primeiro contempla 
os aspectos históricos e linhas de investigações tradicionais na Educação em Ciências 
(como o estudo das concepções alternativas e os processos de 
transposição/mediação didática); o segundo é dedicado ao estudo das metodologias 
de ensino, tais como: experimentação didática, mapa conceitual, aula de campo e 
avaliação; o terceiro e último bloco contempla os recursos didáticos (livros, modelos 
e jogos didáticos, redes sociais e vídeos). Nos dois últimos semestres (2017-1 e 
2017-2/2018-1), inserimos uma discussão inicial (antecipando os três blocos, porém 
perpassando todos eles) sobre as relações entre o ensino de Ciências e Biologia na 
escola e a efetivação de uma educação científica dialógica e contra-hegemônica. Para 
tanto, os licenciandos realizaram a leitura do livro “Pedagogia da Autonomia: saberes 
necessários à prática educativa” de Freire (1996), estudando os capítulos que mais 
lhes atraíram. A partir daí, foi feita a discussão do texto “As contribuições de Paulo 
Freire para um Ensino de Ciências Dialógico” no qual os autores (Leite e Feitosa, 
2011) refletem sobre a necessidade de rompimento com a educação bancária e 
hegemônica no ensino de Ciências Naturais. A questão: “É possível ter um ensino de 
Ciências dialógico, contra-hegemônico, contextualizado e ético-político na escola 
quando a própria Ciência não o é?” esteve presente em várias aulas e possibilitou 
reflexões que contribuíram para a formação de futuros professores para além da 
tecnicidade própria de uma disciplina de metodologia de ensino. As estratégias 
didáticas adotadas têm sido diversificadas, englobando a leitura e discussão de textos 
(artigos de periódicos, trabalhos completos publicados em anais de eventos), de 
documentários, estudos dirigidos e saídas de campo. Neste último semestre, fizemos 
uma visita gratuita e guiada no AquaRio. A disciplina possui três avaliações: 
participação nas discussões dos textos em sala de aula, estudos dirigidos e provas 
escritas (individual e em duplas). A monitoria em Metodologia de Ensino de Ciências 
e Biologia tem se mostrado essencial para o bom desenvolvimento da disciplina, 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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AS PRÁTICAS DA MONITORIA EM CLIMATOLOGIA E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
AO CONHECIMENTO DE GEOGRAFIA NO ENSINO BÁSICO 

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 
Voluntário(s):  
Diego Escobar Alves 
Késia Paula de Oliveira 
Larissa Rosa da Silva 
Leonardo Bonnano Gomes 
Luís Eduardo Miguel Pereira 
Mercês da Costa Lomar Cabral 
Paulo Guilherme Barbosa Bragança 
Vitor Araujo da Silva 
 
O estudo da climatologia e de seus temas correlatos são de grande importância, uma 
vez que auxiliam na explicação de inúmeros fenômenos do cotidiano dos discentes, 
indo da cor do céu aos temporais, assim como de inúmeras enchentes e catástrofes 
que afetam o dia-a-dia, além de estar relacionada ao contexto da saúde, 
planejamento urbano e territorial, agricultura, turismo, entre outros. Nota-se, que os 
PCNs sugerem uma climatologia pautada em explicar e analisar, sugerindo a 
utilização da percepção empírica sobre a sucessão dos tipos de clima. Embora os 
conteúdos de climatologia sejam introduzidos no primeiro ciclo do fundamental, são 
conduzidos com maior veemência a partir do 6º ano, de forma geral, são de difícil 
compreensão para discentes na faixa etária de 10 a 12 anos, ainda mais quando os 
conteúdos são trabalhados em nível teórico e não oportunizando experiências 
práticas. Desta forma, o presente trabalho, objetiva auxiliar os discentes da 
licenciatura em geografia, no ensino e aprendizagem da climatologia geográfica, 
implicando em futuros docentes que vão desenvolver a mediação entre a teoria e a 
prática, levando seus alunos ao despertar do interesse dos conteúdos da disciplina. 
Nota-se que a Baixada Fluminense, em especial Duque de Caxias, é uma região de 
constantes transtornos associados ao tempo e clima, sendo alvo de chuvas intensas, 
principalmente, no verão e aliado a um território que é suscetível a ocorrência de 
enchentes, inundações e movimentos de massa, causam danos e perdas a população 
do município. Logo, monitorar e analisar dados climatológicos é fundamental, 
entretanto, equipamentos, em geral, são de elevado custo, mas diversos trabalhos 
demonstram que é possível o desenvolvimento de atividades com materiais que 
envolvam baixo custo e que sejam de fácil acesso e confecção, como por exemplo, 
pluviômetros feitos de garrafa pet e caderneta de observação do tempo. O 
DEGEO/FEBF tem também uma estação meteorológica, o que permite aferir e 
comparar os dados pluviométricos das garrafas com o do pluviômetro instalado na 
unidade, possibilitando trabalhar com discentes a geração de informações qualitativa 
e quantitativas. Juntamente com essa atividade tem sido desenvolvida outra forma 
facilitadora do ensino de climatologia e geografia física, para o ensino básico, que é 
o desenvolvimento de jogos, que permitem didatizar os conteúdos da disciplina, os 
quais segundo alguns discentes é de difícil compreensão. Ambas as práticas têm se 
mostrado eficiente, pois não só vem despertando o interesse dos discentes em 
desenvolver trabalhos conclusão de curso com a temática em questão, como também 
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tem sido aplicadas atividades, junto ao ensino básico, nas diversas experiências dos 
discentes da licenciatura, quando os mesmos se inserirem na rede de ensino. 
 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CONCEITOS DE INFÂNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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:  
HELENICE MIRABELLI CASSINO FERREIRA 
Estagiário(s):  
Amanda Ribeiro Rosas 
 
Certamente a infância atual é muito diferente da infância que uma geração de 30 
anos atrás conhece e, com certeza, muito mais distante da infância que antecede a 
essa. Estudar as mudanças dos conceitos de infância, assim como entender a forma 
como esses conceitos permeiam as políticas públicas da educação é muito importante 
para colocar em debate uma das perguntas essenciais ao educador: quem é o aluno 
que está na sala de aula? No primeiro período da graduação em Pedagogia da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a disciplina "Infância e Políticas Públicas 
da Educação Infantil" tem como um dos objetivos estudar as concepções de infância 
que regem e regeram as políticas criadas para a Educação Infantil; as infâncias que 
foram e as infâncias que são; e as culturas infantis de hoje. As experiências de 
monitoria nessa disciplina trouxeram reflexões importantes acerca dessas novas 
formas de viver a infância. Passou-se muito tempo desde que a infância invisibilizada 
que Ariés (1997) apontou começou a ser cada vez mais estudada pelos campos da 
sociologia e da filosofia. Os estudos da infância deram início ao reconhecimento da 
criança como sujeito histórico, social e cultural de seu tempo e que tem participação 
cidadã ativa (BARRA; SARMENTO, 2000). A imagem da criança é geralmente pensada 
a partir da visão adultocêntrica, mesmo que não seja pensada uma adultez sem que 
se haja uma imagem de ser criança. Desde o momento em que as instâncias públicas 
começam a perceber, ainda que não formalmente, que a infância é parte estrutural 
da sociedade, houve a necessidade de criar políticas públicas para delegar quais são 
os espaços e atribuições que essas crianças devem ocupar na sociedade. As casas de 
roda, as creches pra mães operárias, a LDB que garante a educação como direito, as 
diretrizes de Educação Infantil, a Base Nacional Comum Curricular, entre outras 
políticas apontam para as diferentes concepções de criança no Brasil ao longo da 
história. Nesse sentido, os debates em sala de aula, impulsionados a partir de vários 
disparadores, foram geradores de temáticas que fizeram os envolvidos refletirem 
sobre os doxas construídos sobre as imagens da infância e da criança: a natureza da 
criança; o pressuposto de infância única e universal; infância como fase, apartada 
dos acontecimentos do mundo; criança como vir-a-ser e como aquele que reproduz 
passivamente a partir de determinado referencial. O questionamento a esses, entre 
outros temas, contribuíram para pensamento reflexivo, constituindo-se como 
exercício produtivo, contando com uma participação ativa dos alunos e configurando-
se como produção de sentidos e conhecimentos que eles levarão durante toda a 
graduação e, esperamos, por toda vida docente. 
 
E-mail: tucassino@gmail.com 
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CONSTRUINDO O ACERVO DE ROCHAS E MINERAIS PARA O ENSINO DE 
GEOGRAFIA FÍSICA NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA BAIXADA 
FLUMINENSE 
Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 
Estagiário(s):  
Leonardo Bonanno Gomes 
Voluntário(s):  
Bianca Luna Pereira 
Giselle Cavalcanti de Albuquerque Oliveira 
Luís Eduardo Miguel Pereira 
Mercês da Costa Lomar Cabral 
Vitor Araujo da Silva 
 
Estudar e compreender a Geologia e sua importância percorre reconhecer e raciocinar 
sobre os processos que ocorrem no nosso planeta, assim como onde e como ocorrem, 
é compreender a história da Terra, da vida, do próprio homem, mas perpassa 
também a relação natureza e sociedade. 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. Logo, 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. O presente trabalho tem como objetivo construir a litoteca do 
Laboratório de Geografia Física, Meio Ambiente e Ensino da Faculdade de Educação 
da Baixada Fluminense/UERJ, sendo um acervo de minerais e rochas, que tem como 
finalidade subsidiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ressalta-se que 
que o acervo tem sido utilizado para aulas da graduação, mas também tem como 
finalidade o empréstimo das amostras aos professores da rede de ensino, assim como 
nosso próprio docente-discente. A litoteca tem sido construída a partir de trabalhos 
de campo da disciplina de geologia, assim como por doações dos nossos próprios 
discentes-docentes, além de acervo doado por instituições, e também por trocas com 
colegas de outras instituições. A utilização da litoteca tem dois momentos, nas aulas 
teóricas, as quais são expositivas e dialogadas, com explanação e correlação entre 
conceitos, desenvolvendo-se conceitos de categorias e métodos de análise, sendo 
assim, os discentes são levados à compreensão do objeto de estudo, interpretação 
de dados e inferências mediatizadas. Em outro momento são realizadas aulas 
práticas, as quais instigam os alunos à cognição a partir da aplicação dos 
conhecimentos, análise e síntese. Desta forma, são estimulados a trabalhar em 
grupo, equacionando indagações e situações-problema. E através de kits de minerais 
e rochas os grupos de alunos são estimulados a observação e indagações, passam 
40 minutos observando, anotando, depois discutem entre si a respeito da cor, 
textura, forma, dureza, até alcançarem resultante de como minerais e rochas se 
formam, de quais as evidências que sustentam suas respostas, e consequentemente 
acarretando na gênese, como classificam a rocha e questões ambientais atreladas. 
Pode-se dizer que o uso do acervo de amostras tem contribuído para o entendimento 
de conceitos de mineralogia, geologia geral, geomorfologia e pedologia, bem como 
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processos superficiais e subsuperficiais, se mostrando importante na aprendizagem 
de conceitos e processos geológicos fundamentais para o meio ambiente. 
 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA DE CARTOGRAFIA PARA APRENDIZAGEM 
DA DISCIPLINA NO CONTEXTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
GEOGRAFIA DA FEBF/UERJ 
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):  
Jessilyn Gomes da Silva 
Paulo Guilherme Barbosa Braganca 
 
É notório que a geografia não deve ser pautada na reprodução de livros didáticos, 
repletos muitas vezes de informações estagnadas e desestimulantes, logo, o 
compromisso do docente é planejar e levar o discente aos procedimentos de 
problematização, observação, descrição, registro, documentação, representação dos 
fenômenos socializados, culturais ou naturais, conduzir e orientar os discentes aos 
diversos conceitos que alicerçam a geografia, como o lugar, a paisagem, o território, 
a região e o global. Observar-se que a geografia escolar permeia o espaço geográfico 
a partir da própria representação da vida do discente, sendo necessário sobrepor o 
conhecimento do cotidiano aos conteúdos escolares. Ressalta-se que a essa 
representação da vida do próprio discente é repleta de simbolismos, se nas 
representações cartográficas, que se valem de muitos símbolos para transmitir 
informações aos usuários, e é importante salientar que “a escola deve criar 
oportunidades para que os alunos construam conhecimentos sobre essa linguagem 
nos dois sentidos: como pessoas que representam e codificam o espaço e como 
leitores das informações expressas por ela, conforme exposto no PCN. Muitas vezes 
as aulas de geografia no ensino básico se pautam em aula expositiva e no livro 
didático, descrevendo fenômenos e processos de descontextualizada, principalmente 
ao tocante cartográfico, nos quais são usados mapas os copiando, colorindo-os e 
memorizando informações neles representadas. A visão recorrente dos docentes no 
ensino básico é que a cartografia muitas vezes é entendida apenas como técnica e/ou 
um conjunto de conteúdos próprios (escala, fusos horários, coordenadas geográficas, 
projeções cartográficas) com pouca relação com os demais temas da geografia 
escolar. Tem-se ainda a dificuldades e limitações na abordagem da cartografia no 
ensino associada a formação dos professores que, em geral, tem insegurança por 
não dominar plenamente os fundamentos teórico-metodológicos. Logo, o trabalho de 
monitoria junto aos discentes, futuros docentes, do curso de licenciatura em 
geografia da FEBF torna-se essencial, pois parte do acompanhamento e identificação 
das maiores dificuldades no aprendizado da cartografia, sendo assim, são realizados 
questionários qualiquantitativos com discentes do curso de geografia, posteriormente 
são analisados elencando as maiores dificuldades no conhecimento e aprendizagem 
da cartografia. Ressalta-se que é recorrente a matemática ser um problema no 
aprendizado da disciplina, surgindo como a primeira barreira, mas tal dificuldade é 
identificada mesmo antes dos discentes iniciarem a disciplina, pois tais problemas 
são expostos, por exemplo, em disciplinas como a de geologia, climatologia e 
geomorfologia. Desta forma, o acompanhamento dos monitores junto aos alunos da 
disciplina permite sanar alguns dos problemas expostos, possibilitando a não 
retenção dos mesmos, além da notória melhora nas disciplinas posteriores que 
utilizam dos conhecimentos cartográficos. 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO DE MONITORIA NO ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE GEOMORFOLOGIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
GEOGRAFIA (FEBF/UERJ) 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Henrique Carvalho da Silva Bezerra 
Estagiário(s):  
Merces da Costa Lomar Cabral 
Vitor Araujo da Silva 
Voluntário(s):  
Diego Escobar Alves 
Giselle Cavalcanti de Albuquerque Oliveira 
Isabelle Marrie Santos Costa 
Késia Paula de Oliveira 
Larissa Rosa da Silva 
Leonardo Bonnano Gomes 
Luís Eduardo Miguel Pereira 
Matheus dos Santos Fontenele de Brito 
Paulo Guilherme Barbosa Bragança 
 
O programa de monitoria em geomorfologia do curso de licenciatura em geografia 
permeia a prática de ensino-aprendizagem, integrando pesquisa as práticas do 
conhecimento escolar. E visa compreender o processo que abarca a didatização dos 
conhecimentos científicos juntamente com questões relacionadas tanto ao saber do 
cientista quanto a produção do saber para ser ensinado. Pode-se dizer que a 
geomorfologia é um conhecimento complexo, que segundo discentes a “é uma 
disciplina muito difícil”, contudo, quando não apreendida as habilidades e 
competências da disciplina na licenciatura, em muito, geram lacunas no ensino 
básico. E na geomorfologia tem-se habilidades pertinentes que possibilitam a inter-
relação entre homem-espaço-natureza, atribuindo a capacidade de diagnosticar os 
problemas ambientais, pois conforme o PCN o discente deve perceber e analisar as 
mudanças naturais, sociais, econômicas atreladas as situações que o rodeia, 
compreendendo e atuando no contexto da degradação e preservação do espaço vivo. 
Logo, construir materiais didáticos e atividades que sejam facilitadoras do 
conhecimento é essencial, pois os fenômenos do cotidiano da vida das pessoas 
precisam ser entendidos, e o docente e a escola têm papel fundamental nesse 
processo, possibilitando aos discentes desenvolverem um senso crítico e ampliarem 
suas visões de mundo. Sendo assim, o trabalho de monitoria tem diferentes linhas, 
desde acompanhamento da disciplina junto aos discentes, como de construção das 
atividades de campo e laboratório, realizando atividades didáticas, além da confecção 
e produção de jogos voltados aos conteúdos de geomorfologia e geografia física. Em 
relação ao trabalho de campo, pode-se dizer que este é uma prática formativa, pois 
possibilita operações cognitivas complexas como o uso de analogias, inferências, 
associações, correlações espaço-temporais, favoráveis à aprendizagem dos alunos e 
ao próprio raciocínio geográfico. No laboratório são tratadas as amostras, são 
pesadas, secas e analisadas as características dos solos, que são relacionados aos 
condicionantes geomorfológicos, ainda são desenvolvidos experimentos de 
transposição didática dos conteúdos, como de infiltração usando garrafa pet, 
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atividade que é orientada de forma que o futuro docente compreenda como pode 
trabalhar os conteúdos de geomorfologia no ensino básico. Outra atividade que 
projeto de monitoria se debruça é o desenvolvimento de jogos que privilegiem o 
conhecimento da geografia física, geomorfologia e meio ambiente, pois atividades 
lúdicas no ensino proporcionam o prazer e divertimento durante as aulas, além de 
habilidades cognitivas, de atenção e percepção, de capacidade de reflexão; de 
orientação, entre outras. O projeto de monitoria, incluindo auxílio de voluntários, tem 
desenvolvido diferentes tipos de jogos, além da abordagem citada, busca-se também 
contemplar o conhecimento sobre a Baixada Fluminense. 
 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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DISCIPLINA FEBF06=11171= CULTURA: O LOCAL E O GLOBAL II-A 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALITA VILLAS BOAS DE SA REGO 
Estagiário(s):  
Roberta de Sant` Ana Castellar 
Thiago Henrique Costa Simões Antunes 
Voluntário(s):  
Isabel Rodrigues 
Lucas Felipe Clajus 
Vitoria Neris 
leonardo souza 
As disciplinas Cultura: o Local e o Global I-A, o Local e o Global II-A, e o Local e o 
Global IV-A tratam de temas como a pluralidade e o convívio com as diferenças entre 
culturas e comunidades. Baseadas em conceitos antropológicos como o 
etnocentrismo, o relativismo, os preconceitos de cor, cultural, social e linguístico, as 
disciplinas são fundamentais para a formação do futuro professor, na medida em que 
contemplam as prescrições das Leis 10.639 e 11.645. Cultura: o local e o global I-A 
(CLG I-A) trata dos instrumentos teóricos básico para compreensão dos fenômenos 
culturais a partir de conceitos desenvolvidos na Filosofia, na História, na Sociologia, 
na Antropologia e nas Tecnologias de Informação e Comunicação. Cultura: o Local e 
o Global II-A (CLG II-A) procura apresentar a diversidade cultural e os processos de 
dominação. Aborda temas contemporâneos como a globalização e o consumo, o 
êxodo das populações e os processos de imigração, a difícil relação entre o capital, a 
população e a indústria cultural. 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-A). 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 
e Geografia. As disciplinas também fazem parte dos períodos e conclusão da 
licenciatura em Matemática. Como são obrigatórias, as turmas têm entre 30 e 40 
alunos matriculados. Trabalhamos as três disciplinas adotando a metodologia de 
práticas inventivas, que inclui a pesquisa de campo, a realização de pequenos 
documentários 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 de Recursos Audiovisuais da FEBF. 
O objetivo destas práticas é fazer com que nossas aulas ultrapassem a mera 
transmissão de conteúdo. Acreditamos que, assim, estimulamos os futuros 
professores formados na FEBF 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. 
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; produção, exibição e discussão de documentários; organização 
de seminários e de oficinas de audiovisual, de rádio e sonoras, entre outras. Ao 
realizar 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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DISCUTINDO A IMPORTÂNCIA DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NO COTIDIANO 
DOS/AS UNIVERSITÁRIOS/AS 
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 
Voluntário(s):  
Isabelle Pessanha Barroso 
Mariana Azevedo Vinagre 
Cada vez mais os alunos e alunas da Faculdade de Educação da UERJ têm se utilizado 
de tecnologias, sobretudo móveis, para entrar com 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, 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. Na busca de mapear estas diferentes mobilidades e como se dão, pude 
observar os movimentos de inclusão e exclusão que as tecnologias móveis e seus 
usos em sala de aula podem propiciar, a partir da ótica dos próprios discentes. Em 
termos de resultados observados ao longo da Monitoria da disciplina de Pesquisa e 
Prática Pedagógica, 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. Dentre as atividades realizadas, destaco: participação dos 
encontros de planejamento das aulas do curso e de organização do trabalho; registro 
o andamento das atividades, verificando a avaliação do envolvimento dos demais 
alunos da disciplina; participação ativa na confecção, distribuição, produção, 
transcrição e análise de questionários com os alunos e alunas; confecção de caderno 
de campo para registrar o andamento da disciplina. 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 infra-estrutura digital que permita acesso e uso destes recursos por 
parte dos discentes, dentro da Universidade. Creio que um trabalho de formação 
interdisciplinar, combinado metodologias de trabalho em grupo e orientações 
individuais favorecem em muito para a não evasão do curso/ disciplina. Destaco a 
participação e realização de atividades de leitura e escrita coletiva e individual, 
reflexões a partir de produção e exibição de documentários e vídeos, além de contar 
com a presença de ex-alunos/as que conversaram com a turma, expondo suas 
trajetórias no curso de Pedagogia, seus caminhos e experiências. Os trabalhos finais 
produzidos expressam significativamente a importância deste trabalho, por sua 
qualidade e dedicação das partes envolvidas. Foram produzidos materiais de 
pesquisa, já divulgados em eventos acadêmico-científicos, abordando os diferentes 
usos que os discentes fazem das tecnologias, sobretudo as móveis, em suas vidas 
acadêmicas e fora do âmbito da Universidade. 
E-mail: lucianavss@gmail.com 
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ESTUDO DE PROJETOS E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 
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):  
Jessica Adrielle Pereira 
 
O presente trabalho apresenta a prática desenvolvida na disciplina Currículo e 
Abordagens Pedagógicas na Educação Infantil, oferecida para o 6º período do curso 
de Pedagogia. Essa atividade descrita é parte do plano de aula proposto ao longo dos 
anos em que é ofertada pela professora Ligia Aquino, supervisora dessa monitoria. A 
atividade visa compreender como são elaborados e se constituem os documentos 
que explicitam as orientações curriculares das redes públicas de educação e das 
unidades de educação infantil (tanto públicas como privadas). Para o 
desenvolvimento do estudo, é apresentado a turma um conjunto de documentos que 
formam um acervo disponível na sala ambiente Ateliê Infância e Filosofia, como 
documentos da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, da Fundação Municipal de 
Educação de Niterói, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, da Creche 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), das Cirandas Infantil do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST), e de unidades comunitárias da Nova Iguaçu. A 
turma é dividida em grupos, cada qual escolhe um dos documentos e, ao longo de 3 
ou 4 aulas, trabalham em sala a análise desse material, tendo como referência textos 
discutidos na disciplina, especialmente o de autoria de Maria Carmen Barbosa, Os 
resultados da avaliação de propostas curriculares para a educação infantil dos 
municípios brasileiros (2010). Tendo por base esse texto, se formula um roteiro de 
análise dos documentos visando identificar seu processo de elaboração, autoria, 
objetivos, estrutura textual, referências teóricas e metodológicas, marcos legais, 
dentre outros. Os estudantes devem registrar suas observações, que na última etapa 
dessa atividade se faz apresentação dos resultados de análise de cada grupo e uma 
análise comparativa entre os documentos estudados. Nesse processo se proporciona 
uma aproximação com as práticas realizadas nas redes e unidades na esfera da 
política educacional curricular, além de permitir um exercício de reflexão sobre a 
diversidade existente no campo e modos de produção desses documentos, além de 
relacionar a experiências vividas na prática de estágio superivisionado. Vale destacar 
que essa atividade exige uma presente participação da monitora, na orientação ao 
longo do estudo e na sistematização final com todos os grupos. Tais aulas foram 
muito produtivas, gerando trocas de conhecimento e experiência de ambas as partes, 
tanto dos alunos, quanto da monitora. O trabalho foi de grande importância para que 
a monitora pudesse experenciar a sala de aula e assim possibilitar sua construção no 
campo da educação. 
 
E-mail: ligiaaquino@yahoo.com.br 
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EXPERIÊNCIAS QUE TECEM: MONITORIA EM QUESTÃO 
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):  
Jhully Anne dos Santos Sousa 
Vanessa de Oliveira Souza 
 
O presente trabalho tem a intenção de fazer visível as relações que tecem o dia-a-
dia da monitoria, através do relato da experiência das bolsistas. Dentro da 
universidade pública, tornar-se monitora é poder perceber as multifaces da vida 
acadêmica, pois consegue-se manter uma relação dialógica com os dois lados, de um 
o alunado e de outro o professor, e para, além disso, perceber como é estar entre os 
dois mundos que são distintos, mas que ao mesmo tempo conversam. Como monitor 
se tem, por exemplo, a oportunidade de ajudar no processo de correção, avaliação e 
na proposta de avaliações. É uma via de mão dupla tanto para o professor quanto 
para o aluno-monitor que está na função, há aprendizagem e desenvolvimentos dos 
dois lados, pois de uma forma o professor aprende a ouvir o aluno que muitas das 
vezes trará questões do cotidiano discente da faculdade e do outro, o aluno tem a 
experiência de experimentar a vida acadêmica em si. O aluno-monitor por estar dos 
dois lados, consegue ter a percepção dos desdobramentos com mais clareza. 
Provavelmente todo monitor já escutou da turma em que fazia monitoria algo do 
tipo: “me fala como ele(a) (o professor) avalia”, “ o professor(a) é ruim ou bom”, 
“explica a matéria bem”, “costuma reprovar muito?” e até mesmo pedidos como 
“você como monitor tem acesso a prova antes?” e estar desse lado é bom porque 
você tem uma relação de aluno para aluno-monitor que é mais aberta do que uma 
relação aluno-professor, e essa relação muita das vezes é uma grande ponte entre a 
turma e o professor. Há também o lado do professor, que te ouve e consegue ter 
uma opinião sincera do trabalho que vem desenvolvendo, já que se está exercendo 
o trabalho de monitoria dentro da sala de aula juntamente com ele. Durante período 
de monitoria, houve uma experiência muito enriquecedora: a ministração de aula 
com a supervisão prévia do professor-supervisor e sua presença em sala. Houve 
nervosismo por estarmos falando de um assunto que não tínhamos total domínio e 
para pessoas que estão no mesmo nível de conhecimento que nós, ou seja, os 
próprios colegas da universidade. Também há a tensão gerada pela avaliação 
explícita ou implícita, que acontece, tantos pelos colegas que estão te ouvindo quanto 
pelo professor-supervisor. A experiência de dar uma aula, e de sermos os 
‘professores da sala’, tirar duvidas dos colegas, levou-nos a aprender a importância 
de manejar bem a relação com o tempo, pois observemos com essas experiências 
que antes de tudo, o professor precisa saber se colocar no tempo certo. Fazer parte 
dos estágios internos oferecidos pela universidade é ter conhecimento de vários 
aspectos da instituição e uma formação completa. Para quem deseja dar continuidade 
a vida acadêmica, a experiência do monitor é enriquecedora em muitos aspectos. 
 
E-mail: nilson.doria@uerj.br 
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FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E AFETIVIDADES: PRÁTICAS DE 
INVESTIGAÇÃO NA MONITORIA DE PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO DA 
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UERJ 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):  
Lucas Salgueiro Lopes 
 
O presente trabalho tem como objetivo identificar a função da afetividade nos 
processos de ensino aprendizagem em uma instituição socioeducativa não escolar e 
o impacto dessa afetividade nas relações sociais e na organização da didática desses 
espaços socioeducativos. Esta investigação apresenta uma articulação prática dos 
conteúdos teóricos da disciplina de Psicologia da Educação (FFP04-09071) da 
Faculdade de Formação de Professores da UERJ de São Gonçalo. A investigação 
desenvolveu-se em relação direta com o programa principal da disciplina a qual faz 
parte visando uma estreita relação entre os conceitos de afetividade e a sua relação 
com o desenvolvimento biopsicossocial da teoria de Henri Wallon e os processos de 
ensino aprendizagem. Dessa forma, a pesquisa foi utilizada como parte prática da 
monitoria que, a partir dos seus resultados, trouxe os resultados para a análise dos 
alunos em sala de aula demonstrando a relação indissociável entre teoria e prática 
na atuação dos futuros docentes do curso de pedagogia. Ou seja, a monitoria pode 
trazer no campo da prática socioeducativa exemplos que foram utilizados ao longo 
da disciplina de Psicologia da Educação nos anos de 2017 e 2018. O desenvolvimento 
da pesquisa se deu a partir de visitas sistemáticas a ONG Luxo de Vida, no bairro de 
Itaúna – parte do Complexo do Salgueiro, munícipio de São Gonçalo/RJ - e análises 
feitas por relatórios de campo escritos a partir do conceito de fenomenologia do 
filósofo Edmund Husserl. Para compreender todo o contexto envolvido na realidade 
da instituição socioeducativa estudada, foi feito um levantamento histórico e social 
da cidade e do bairro a qual está inclusa, utilizando o recurso da História Oral. A 
partir de todo material recolhido, busca-se fazer uma articulação das práticas 
educativas com os conceitos da psicologia de Henri Wallon. Algumas das ideias 
centrais utilizadas na pesquisa giram em torno da importância do contexto espacial 
no qual se desenvolvem as relações sociais, os estágios de desenvolvimento e a 
importância da afetividade como ferramenta no processo de ensino/aprendizagem. 
O campo da educação não escolar também forneceu diálogo com a pesquisa e foi 
possível realizar uma relação entre a psicologia da educação e o campo teórico da 
Pedagogia Social. Enfim, a pesquisa realizada dentro da monitoria em Psicologia da 
Educação auxiliou na configuração da realidade educacional de São Gonçalo marcada 
por relatos de criminalidade e violência, características de uma região em constante 
empobrecimento. No momento em que esses dados são trazidos para serem 
dialogados em sala de aula, os alunos podem debater essa realidade, organizar e 
propor novas possibilidades de atuação do pedagogo em seu campo de trabalho, ao 
mesmo tempo em que podem buscar nos conceitos da Psicologia da Educação, 
caminhos para a reconstrução das relações psicossociais características de suas 
atividades profissionais cotidianas. 
 
E-mail: arthur.vf@gmail.com 
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GINÁSTICA ARTÍSTICA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PATRICIA ARRUDA DE ALBUQUERQUE FARINATTI 
Estagiário(s):  
Anna Carolina Carvalho de Souza 
Nayara de Albuquerque Ramalho 
 
A Disciplina Metodologia do Desporto Individual III, que consiste no ensino e 
metodologia da Ginástica Artística. É uma disciplina com número importante de 
alunos, considerando a média do IEFD. Além disso, envolve atividades práticas de 
realização de acrobacias e exercícios complexos e que exigem cuidado redobrado e 
máxima segurança, para o que o apoio de um monitor revela-se fundamental. 
Objetivos: Proporcionar ao aluno da Graduação oportunidade de adquirir experiência 
profissional, através de observações e vivências de situações de ensino aplicando os 
fundamentos adquiridos no decorrer do curso, tendo por base as diferentes 
abordagens da educação física e suas diversas possibilidades metodológicas. 
Oferecer oportunidade de treinamento ao bolsista, em todas as etapas relacionadas 
ao planejamento e andamento da disciplina. A orientadora é responsável por elaborar 
plano de trabalho para o monitor, supervisionar suas atividades de apoio aos alunos, 
criar situações de envolvimento com a disciplina, na qual o monitor assuma 
responsabilidades compartilhadas no desenvolvimento da disciplina e avaliar o 
rendimento do monitor. O treinamento das monitoras envolve todos os aspectos 
relacionados à concepção e desenvolvimento do conteúdo programático da disciplina. 
Assim, são previstas as seguintes atividades: acompanhamento das aulas 
ministradas, elaboração de material didático, apoio na elaboração e correção de 
avaliações teóricas e práticas, 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. As monitoras são 
acompanhadas por meio de supervisão direta de sua atuação nas aulas, observação 
de atitudes proativas na resolução de problemas e apoio aos estudantes com 
dificuldades, regularidade e pontualidade nos compromissos assumidos, quantidade 
de qualidade de material didático produzido, participação nas avaliações propostas 
para a disciplina, interesse em atividades de extensão e pesquisa relacionadas à 
disciplina e por fim vocação para o magistério superior. O fato de as atividades 
desenvolvidas serem levadas a bom termo é condição primeira para uma boa 
avaliação do monitor. Oferece-se oportunidade de treinamento, de maneira que o 
bolsista experiencie vivência no magistério superior e aprofundamento nos conteúdos 
da disciplina, relatando suas experiências por escrito e formalmente. É uma disciplina 
obrigatória que conta com cerca de 30 alunos por semestre. É ministrada duas vezes 
por semana com aulas práticas e teóricas. O conteúdo é extenso, logo, a presença 
das monitoras, principalmente nas atividades práticas é fundamental para o bom 
andamento da disciplina. 
 
E-mail: pattiarrudaaf@gmail.com 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: DO EUROCENTRISMO PARA A HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO DE NEGROS E DE MULHERES 
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:  
PAULA LEONARDI 
Estagiário(s):  
Tatiana Santos dos Reis 
 
A História da Educação Geral (aquela que não focaliza o Brasil) costuma ser 
trabalhada nos manuais da disciplina como uma História da Educação europeia. Esse 
projeto assume relevância ao aproximar as alunas/os de conteúdos de seu interesse, 
observados nas próprias aulas da disciplina e, ao iniciá-las em uma atividade de 
pesquisa e seleção de fontes, intenta incentivar e estimular a prática docente. 
Renovar e rever o conteúdo da disciplina é tarefa de peso que envolve a busca de 
fontes, sua leitura e a transformação do conteúdo em aulas e atividades práticas. 
Essas atividades tem por objetivo desenvolver uma análise crítica dos manuais de 
História da Educação e formular/renovar o conteúdo da disciplina no curso de 
Pedagogia da Faculdade de Educação, deslocando o olhar eurocêntrico para a história 
da educação de negros e mulheres. Teses e dissertações sobre a História da Educação 
em países africanos (SANTOS, 1998; SILVA NETO, 2005; ZIMBICO, 2016) têm sido 
defendidas em programas de pós-graduação no Brasil na UERJ, na Unicamp e em 
outras universidades brasileiras. A primeira etapa de trabalho da monitoria foi 
incorporar esses trabalhos às aulas. Para o caso da história da educação de mulheres 
negras selecionamos os trabalhos de Rodrigues (2017), Liberato 2(014) e Lanque 
(2004). Os textos aqui apresentados foram lidos e a partir deles elaboradas aulas 
expositivas. Foram selecionados capítulos e/ou trechos a serem trabalhados em sala. 
Além disso, organizamos uma aula de campo com as alunas/os da disciplina pela 
região da Pequena África, próxima a zona portuária do Rio de Janeiro, baseado no 
circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana guiado pelo Instituto dos Pretos 
Novos (IPN). A monitora conheceu o circuito, e colheu informações para guiar a turma 
após selecionar trechos e informações importantes que condizem com as aulas e 
assuntos tratados na disciplina. O circuito nos permite compreender melhor sobre as 
transformações espaciais e sociais das redondezas, além de apresentar aos 
participantes uma memória sobre a escravidão no Rio de Janeiro, despertando um 
olhar para a cidade imbricado aos conteúdos da disciplina. Como produção no campo 
do audiovisual, selecionamos o filme “Keita, o legado do Griot” para falar sobre a 
história da África. O filme conta um pouco a importância do Griot, figura central na 
tradição oral e da permanência da memória africana (HAMPATÉ BÂ, 1982). Assim, 
esse trabalho de monitoria pretende, ele também, contribuir para a construção de 
uma outra história e memória afastando-nos do “perigo da história única” (ADICHIE, 
2009). 
 
E-mail: leonardi.paula@gmail.com 
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INFÂNCIA, MÍDIAS E MEDIAÇÕES CULTURAIS 
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:  
HELENICE MIRABELLI CASSINO FERREIRA 
Estagiário(s):  
Clara Lauria Callado 
 
No decorrer de uma trajetória acadêmica, existem alguns divisores de limiar que 
inevitavelmente o estudante levará consigo por toda a sua vida: Uma vez cruzada a 
linha, torna-se impossível retornar à condição anterior de ignorância, de não-saber. 
Eu poderia citar alguns deles, mas gostaria de chamar a atenção para um em 
específico que ocorreu durante as aulas de "Infância e Cultura" e que se aprofundou 
na monitoria da disciplina, e que considero que todo aquele que optou pela educação 
como forma de viver deveria cruzar. Trata-se do estudo das mediações, trazido por 
Jesus Martín-Barbero. É comum ouvirmos entre os estudantes da graduação que “a 
mídia manipula as pessoas”. É comum vermos ativistas condenarem o conteúdo 
transmitido pela televisão e acusarem emissoras de fazer “lavagem cerebral” e é 
muito comum vermos estudiosos da infância condenarem com veemência a 
programação e os comerciais de canais infantis, alegando o quão “frágeis” as crianças 
são e o quão suscetíveis elas estão a manipulações. Nessas análises, o que está em 
xeque é o meio, mas e as mediações? Ao conhecermos os estudos de Martín-Barbero 
percebemos que não é possível considerar que as pessoas são todas afetadas da 
mesma forma pelas mídias e que muito mais do que estudar os meios ou a emissão, 
nosso foco deve estar na recepção e nos sentidos negociados e produzidos a partir 
da mediação cultural. Um programa assistido na televisão é atravessado pelo 
cotidiano do indivíduo e ganha sentidos diferentes de acordo com seu meio social: a 
família, a escola, o trabalho, a igreja, os vizinhos, as atividades de lazer... Tudo entra 
em diálogo quando uma nova experiência é vivida. Dessa forma, ainda que o meio 
seja o mesmo, as mediações serão singulares e de construção coletiva cotidiana - o 
mesmo programa afeta de maneiras diversas pessoas pertencentes a grupos 
diferentes. Por isso, não podemos considerar que ao lidarmos com seres humanos 
estamos lidando com seres passivos ao que a televisão, o rádio, a internet lhes 
“impõe”, pelo contrário, são seres ativos que estão em permanente construção e 
permanente diálogo com o que os envolve. Assim, podemos perceber que 
marginalizar certos meios de entretenimento não é a chave da questão, como tantos 
acreditam ser, pois no caso da televisão, por exemplo, assistir a certo programa não 
faz com que a criança necessariamente tenha experiências mais empobrecedoras. A 
partir das dinâmicas das aulas, com discussões sempre tentando aproximar a teoria 
das vivências cotidianas dos alunos, muitas foram as reflexões, dentre elas que cabe 
a nós educadores nos questionarmos de que maneiras podemos estar atentos para 
promover experiências, diálogos e encontros de troca, entendendo a criança como 
sujeito ativo e produtor de cultura. É preciso um constante exercício de escuta ao 
que os educandos trazem para, junto a eles, tecer redes de comunicação que 
permitam ampliar seus horizontes e promovam reflexão e autonomia dos sujeitos. 
 
E-mail: tucassino@gmail.com 
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MONITORIA DE FEBF06-11171 - CULTURA: O LOCAL E O GLOBAL I A 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PEDRO ALVIM LEITE LOPES 
Estagiário(s):  
Alice Barreto Ferreira 
Gisele Sabino da Silva 
 
As disciplinas Cultura: o Local e o Global I A e Cultura: o Local e o Global II A 
contemplam os temas da pluralidade e do convívio com a diferença, a partir da 
introdução de conceitos da Antropologia tais como etnocentrismo, relativismo 
cultural, alteridade, as diversas acepções da noção de cultura, abordando, entre 
outras questões, os preconceitos racial, cultural, social, de gênero e linguístico. São 
temas fundamentais na formação de professores, e seguem as prescrições das Leis 
10.639 e 11.645. A diversidade cultural e étnica do Brasil é abordada em sua 
especificidade e em sua singularidade sob uma perspectiva crítica. As disciplinas 
acima, cujas siglas são CLG I A e CLG II A, são obrigatórias e destinadas a todos os 
cursos da FEBF-UERJ: aos dois primeiros períodos das licenciaturas em Pedagogia e 
Geografia, bem como aos períodos de conclusão da licenciatura em Matemática, e 
concentram turmas de mais de 20 alunos, podendo chegar a 60 vagas no segundo 
semestre de 2018 - período noturno. As atividades dos monitores englobam auxílio 
em sala de aula, assistência para dúvidas no campus e via mídias sociais, auxílio na 
gravação e difusão via internet e aplicativo específico de programas radiofônicos, 
numa metodologia que prevê a criação de programas de rádio e webtv e 
documentários - na Rádio Comunitária Experimental Educativa Kaxinawá, sediada na 
FEBF desde 2002, e no Estúdio de Som e Música da FEBF bem como com o auxílio 
dos recursos do LABORAV - Laboratório de Recursos Audiovisuais da FEBF. Essa 
pluralidade de recursos contribui para o enriquecimento de ferramentas para 
pesquisa, trabalho de campo e avaliação. A utilização dessas atividades em 
laboratório e em campo visam capacitar os futuros docentes com uma ampla gama 
de ferramentas tecnológicas para uso em sala de aula, tornando-os multiplicadores 
de novas formas de ensino e avaliação, e possibilitando que se tornem criadores e 
produtores de conteúdo pedagógico, artístico, jornalístico entre outros, e que não se 
conformem com a postura de meros consumidores da mídias digitais e 
telespectadores. Essas inovações tem também por objetivo contribuir para reverter 
a evasão e a desistência através do uso de novas tecnologias, tanto na própria FEBF 
quanto futuramente nas salas de aula em que lecionarão os futuros professores agora 
cursando as disciplinas de CLG IA e CLGII A. Diante de tais características faz-se 
imprescindível a participação de monitores para auxiliar nas atividades em sala de 
aula e nos diversos laboratórios da FEBF, tais como na leitura e discussão de textos, 
exibição e discussão de documentários, apresentações de seminários, auxílio em 
oficinas de filmagem, edição de audiovisual e de rádio comunitária entre outras. A 
diversidade metodológica acima contribui de forma decisiva para a aproximação dos 
monitores com o corpo docente e com os demais alunos, bem como para sua 
formação acadêmica e para futuro exercício docente. 
 
E-mail: pedroleitelopes@hotmail.com 
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MONITORIA DE FEBF06-11171 - CULTURA: O LOCAL E O GLOBAL I A 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Fundamentos da Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PEDRO ALVIM LEITE LOPES 
Estagiário(s):  
Tatiana Rebelo Soares da Silva 
Tayná da Silva Santos 
Voluntário(s):  
Alice Barreto Ferreira 
Carlos Eduardo Gomes Viana 
Daiane Francisco Medeiros 
Gisele Sabino da Silva 
Marllon Roberto Dias de Oliveira 
Rita de Cassia Púlice Vieira 
Sharah Elisa Luciano Araújo dos Santos 
 
As disciplinas Cultura: o Local e o Global I A e Cultura: o Local e o Global II A 
contemplam os temas da pluralidade e do convívio com a diferença, a partir da 
introdução de conceitos da Antropologia tais como etnocentrismo, relativismo 
cultural, alteridade, as diversas acepções da noção de cultura, abordando, entre 
outras questões, os preconceitos racial, cultural, social, de gênero e linguístico. São 
temas fundamentais na formação de professores, e seguem as prescrições das Leis 
10.639 e 11.645. A diversidade cultural e étnica do Brasil é abordada em sua 
especificidade e em sua singularidade sob uma perspectiva crítica. As disciplinas 
acima, cujas siglas são CLG I A e CLG II A, são obrigatórias e destinadas a todos os 
cursos da FEBF-UERJ: aos dois primeiros períodos das licenciaturas em Pedagogia e 
Geografia, bem como aos períodos de conclusão da licenciatura em Matemática, e 
concentram turmas de mais de 20 alunos, podendo chegar a 60 vagas no segundo 
semestre de 2018 - período noturno. As atividades dos monitores englobam auxílio 
em sala de aula, assistência para dúvidas no campus e via mídias sociais, auxílio na 
gravação e difusão via internet e aplicativo específico de programas radiofônicos, 
numa metodologia que prevê a criação de programas de rádio e webtv e 
documentários - na Rádio Comunitária Experimental Educativa Kaxinawá, sediada na 
FEBF desde 2002, e no Estúdio de Som e Música da FEBF bem como com o auxílio 
dos recursos do LABORAV - Laboratório de Recursos Audiovisuais da FEBF. Essa 
pluralidade de recursos contribui para o enriquecimento de ferramentas para 
pesquisa, trabalho de campo e avaliação. A utilização dessas atividades em 
laboratório e em campo visam capacitar os futuros docentes com uma ampla gama 
de ferramentas tecnológicas para uso em sala de aula, tornando-os multiplicadores 
de novas formas de ensino e avaliação, e possibilitando que se tornem criadores e 
produtores de conteúdo pedagógico, artístico, jornalístico entre outros, e que não se 
conformem com a postura de meros consumidores da mídias digitais e 
telespectadores. Essas inovações tem também por objetivo contribuir para reverter 
a evasão e a desistência através do uso de novas tecnologias, tanto na própria FEBF 
quanto futuramente nas salas de aula em que lecionarão os futuros professores agora 
cursando as disciplinas de CLG IA e CLGII A. Diante de tais características faz-se 
imprescindível a participação de monitores para auxiliar nas atividades em sala de 
aula e nos diversos laboratórios da FEBF, tais como na leitura e discussão de textos, 
exibição e discussão de documentários, apresentações de seminários, auxílio em 
oficinas de filmagem, edição de audiovisual e de rádio comunitária entre outras. A 
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diversidade metodológica acima contribui de forma decisiva para a aproximação dos 
monitores com o corpo docente e com os demais alunos, bem como para sua 
formação acadêmica e para futuro exercício docente. 
 
E-mail: pedroleitelopes@hotmail.com 
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MINHAS ATIVIDADES NA MONITORIA DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DENISE MEDINA DE ALMEIDA FRANCA 
Estagiário(s):  
Rayssa Silva Caetano 
 
Sou estudante de Pedagogia da UERJ e bolsista de monitoria da professora Denise 
Medina na disciplina Educação Matemática para Crianças Jovens e Adultos. As aulas 
acontecem duas vezes por semana no Laboratório Interativo em Educação 
Matemática, um espaço com algumas mesas grandes que permite aos alunos 
desenvolverem trabalhos coletivos manuseando os materiais concretos que ficam 
guardados em armários da sala- blocos lógicos, material dourado, ábaco de madeira 
e materiais recicláveis feitos por alunos, Tangram de madeira, círculo de frações, 
réguas de Cuisenaire, entre outros-. Nesse cenário relatado, esse trabalho tem por 
objetivo expor minha trajetória acadêmica durante o período de monitoria na 
disciplina. Quando inicie, constatei que havia alunos com muita dificuldade em 
matemática. Percebi também que eles tinham certo receio de como seria a disciplina. 
Porém, no decorrer do semestre observei que a visão que os alunos tinham foi 
mudando, em razão a forma como a matemática é abordada, diferente do modo 
tradicional. É uma matemática que estimula o pensamento e parte do concreto para 
o abstrato. Os resultados encontrados neste trabalho foram à riqueza de 
conhecimento e aprendizado que as turmas obtiveram. Ou seja, muitas das 
dificuldades encontradas pelos alunos em relação pode ter sido originadas da 
representação de fracasso que algumas pessoas têm com a matemática e não se 
abrem para compreender os conteúdos. Porém, com a utilização de materiais 
didáticos e as explicações na sala de aula, os estudantes puderam desconstruir a 
visão negativa e aprender com maior facilidade tornando-se educadores mais 
reflexivos sobre sua prática. Em vista do apresentado ao longo do trabalho, pode-se 
concluir que foram momentos de aprendizagem constante, pois soube lidar com 
situações inesperadas de sala de aula: aprendi na prática a relação professor x aluno, 
além de ter criado um vínculo agradável com as turmas. Minha relação com a 
professora Denise também propiciou um planejamento colaborativo flexível às 
demandas dos alunos. Os eventos dos quais participei, tanto como palestrante 
quanto como ouvinte, permitiu ampliar meu conhecimento na área da matemática e 
contribuindo de forma significativa para minha formação acadêmica e profissional. 
Dos trabalhos que apresentei a oficina de Blocos Lógicos teve tanta relevância para 
mim que utilizei esse tema para monografia as quais são apresentadas sugestões de 
atividades e jogos utilizando este material. Relato também quando os Blocos Lógicos 
passaram a ser usados que foi por meio de Dienes, matemático húngaro que foi 
importante para o Movimento da Matemática Moderna (MMM). Cabe aos educadores 
serem reflexivos, donos de sua pratica, levando em consideração a vivência e 
conhecimento que os alunos trazem de casa 
 
E-mail: denise.franca@uerj.br 
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MONITORIA EM DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL: PRÁTICAS DE 
DOCÊNCIA, DE INVESTIGAÇÃO E DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM SALA 
DE AULA NA UERJ 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):  
Julia Abreu Machado 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre a experiência de 
monitoria da disciplina de Didática (FFP 04 – 09072) dos cursos de licenciatura na 
Faculdade de Formação de Professores da UERJ São Gonçalo. Ao longo de uma no, a 
monitoria foi realizada em duas turmas: uma composta de estudantes oriundos de 
diferentes cursos de licenciatura e outra de estudantes do curso de Pedagogia. Nesta 
disciplina, a partir de referenciais como Libâneo (2004), Charlot (2013) e Almeida 
(2011), buscamos discutir os fundamentos da Didática, identificando formas de 
articulá-los a espaços escolares e não-escolares. No primeiro semestre de exercício 
da monitoria, a monitora teve como desafio entender o seu lugar na sala de aula: ela 
não era estudante nem professora da disciplina, mas também deveria exercer uma 
postura ativa na sala de aula na interação com os estudantes e com o professor em 
nossos momentos de planejamento das aulas. A monitoria era parte de uma relação 
fundamental que constrói a didática: professor-estudantes-saber. Nesse período, 
destaca-se, como contribuição da atividade de monitoria, uma postura de 
pesquisadora que foi sendo desenvolvida através da observação atenta das práticas 
do professor, mas também dos estudantes com suas falas, seus silêncios, suas 
dúvidas. Com o desafio de dialogar com estudantes de diferentes cursos, a monitora 
foi provocada a estudar ainda mais sobre os componentes do processo de ensino: 
conteúdos escolares, ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 2004). Já no segundo 
semestre, acompanhei uma turma do curso do qual a monitora fazia parte: 
Pedagogia. Destaco, nesse período, a atividade de planejamento junto ao professor 
da disciplina, que aconteceu durante os dois semestres, mas que, dessa vez, foi ainda 
mais desafiadora, pois a monitora planejou uma Roda de Conversa e uma atividade 
para realizar com a turma. Um momento formativo importante, no qual ela buscou 
articular alguns dos elementos estudados, especialmente, através da construção de 
um ambiente educativo, entendendo a docência como um processo relacional no qual 
não basta a presença dos recursos, mas a humanização destes, isto é, é preciso que 
esses recursos estejam a serviço da interação (ALMEIDA, 2011). Ainda, tive a 
oportunidade de compartilhar com a turma fragmentos de uma pesquisa de campo 
realizada em uma escola de educação básica, buscando relações com os elementos 
da Didática. Enfim, A monitoria oportunizou uma aproximação com a prática docente, 
a reflexão e articulação entre teoria e prática, constituindo-se numa experiência 
importante na construção da identidade como futura professora. 
 
E-mail: arthur.vf@gmail.com 
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O PAPEL DA MONITORIA DE LABORATÓRIO DE ENSINO III NA FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NA 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: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
REGINA RODRIGUES LISBOA MENDES 
Estagiário(s):  
Leticia da Silva Mello 
 
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 de materiais didáticos através da execução de oficinas — 
destacando-se a de jogos competitivos e cooperativos —, além de discussões sobre 
textos, filmes, livros didáticos e materiais curriculares. Juntamente com a docente, a 
monitora organiza e auxilia na execução das oficinas, ajuda os licenciandos na 
resolução das atividades 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; facilita a comunicação dos alunos com a docente; 
posta avisos e tirar dúvidas dos licenciandos. Nesta disciplina tem-se como prática o 
retorno dos trabalhos aos licenciandos após a primeira correção, para que revejam o 
que escreveram e retornem o material corrigido para a monitora. Esta dinâmica é 
realizada porque a disciplina tem como objetivo a aprendizagem do aluno de forma 
processual, e não de forma pontual. Além dos trabalhos escritos que retornam aos 
licenciandos durante o decorrer do período, as avaliações da disciplina se dão 
também através de prova escrita individual e da confecção de trabalhos em grupo. 
Devido aos últimos períodos terem sido reduzidos no número de semanas letivas, 
não houve tempo hábil para produção, pelos alunos, de materiais didáticos. Eles 
trabalharam analisando materiais produzidos por outras turmas, inclusive jogos 
produzidos pela turma 2016-1, a saber: Mistério da Floresta (mostra os impactos que 
a floresta e seus habitantes sofrem com fenômenos que são causados pela poluição); 
Ação e Reação no Ambiente (o jogo cria ou reforça a ideia de conscientização 
ambiental, já que todas as ações têm suas reações no ambiente, pois as ações têm 
custos e resultados previstos ou imprevistos, que serão abordados no jogo); CSI 
Ecologia (através de pistas enigmáticas, os alunos percorrem um tabuleiro inspirado 
no jogo ‘Detetive’ e têm que descobrir a causa dos problemas ambientais 
relacionados no jogo); Qual é o Bioma? (busca que o aluno compreenda, de forma 
dinâmica, os conceitos e características de alguns dos biomas localizados no mundo); 
e Twister Ecológico (o objetivo do jogo é recuperar todos os ecossistemas presentes 
no tapete/tabuleiro). 
 
E-mail: rrlmendes.uerj@gmail.com 
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O TRABALHO COLETIVO NA DISCIPLINA FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM E 
EDUCAÇÃO 
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:  
MARCIA CABRAL DA SILVA 
Estagiário(s):  
Thaise Maria Resende da Silva 
 
Desde que iniciei como bolsista de monitoria em Fundamentos da Linguagem e 
Educação, disciplina que compõe a matriz curricular do curso de Pedagogia, do 
segundo período, a atividade que mais teve relevância e chamou a minha atenção 
foram os trabalhos e as apresentações em grupo, nas quais os alunos se reuniam 
coletivamente e elaboravam um plano de aula a partir de um tema relacionado aos 
eixos estruturantes da disciplina. De um modo geral, em Fundamentos da Linguagem 
e Educação ressaltam-se três eixos temáticos: I- Linguagem, sociedade e educação; 
II- Linguagem e escola em uma perspectiva social e III- Projetos: Linguagem, escola 
e sociedade. Os eixos temáticos I e II desenvolvem-se, especialmente, em torno de 
aulas expositivas, exibição de filmes ou documentários, leitura, estudos dirigidos e 
debates. Os trabalhos em grupo, em geral, são desenvolvidos ao longo da III 
unidade, visto que os alunos já dominam melhor os conceitos e as metodologias 
relacionados à disciplina. Trabalhar coletivamente é sempre um desafio. Conciliar 
visões de mundo diferenciadas, assim como experiências e interpretações requer um 
nível aprimorado de intimidade, entrosamento, respeito e cumplicidade. É necessário 
falar com e para o outro, respeitando a alteridade. Como adverte Paulo Freire (2003), 
ensinar e aprender são atos essencialmente dialógicos. Dessa forma, observo que, 
em ambas as turmas que acompanhei como monitora, turma 2 do período 2017.1 e 
a turma 2 do período 2017.2/2018.1, o agrupamento organizado por eles confluía 
para as identificações e afinidades em torno de temas e visões de mundo. Percebi 
também que na turma 1 do ano letivo 2017.1, o tema mais escolhido pela turma 
para ser trabalhado foi Variação Linguística, e, na outra turma, a escolha da temática 
relacionada ao conteúdo da disciplina oscilou entre Variação Linguística e Gêneros do 
discurso. Notou-se, principalmente, que as línguas variam por diversos motivos, mas 
o que torna o fenômeno mais dinâmico é que os diferentes fatores se cruzam 
(FIORIN, 2007). Sobre os gêneros discursivos, evidenciaram-se inúmeros aspectos. 
No entanto, os mais relevantes indicaram que os gêneros são plurais, relacionando-
se à linguagem do cotidiano e às esferas mais formais da comunicação (BAKHTIN, 
2004) A relevância do trabalho coletivo ficou evidenciada no desenvolvimento de 
cada etapa planejada pelos componentes dos grupos, assim como na criatividade, 
empenho e compromisso que o compõem; bem como na conciliação da percepção 
individual e coletiva necessárias para a realização dos trabalhos a contento. 
 
E-mail: marciacs@ism.com.br 
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PRATICA DE ENSINO I - EM BUSCA DE UMA EPISTEMOLOGIA DA 
GEOGRAFIA ESCOLAR 
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 
 
A relação entre a ciência geográfica e a respectiva matéria de ensino é complexa. 
Formam uma unidade, porém não são idênticas uma vez que, enquanto a ciência 
constitui-se de métodos, teorias e conceitos referentes à problemática de seu objeto 
de estudo, a matéria de ensino correspondente está ligada ao conjunto de saberes 
desta ciência e de outras, convertidos e selecionados em conteúdos escolares. Afinal, 
disciplinas escolares não são simples reflexo, vulgarização ou adaptação pura e 
simples das ciências de referência. Não são monolíticas, são espaços de tensão, 
conflitos e de disputas pela hegemonia. Assim, considerar a relação da ciência 
geográfica com sua organização para o ensino, bem como investigar questões 
relacionadas ao saber geográfico escolar compõe o cerne das disciplinas 
denominadas Práticas de Ensino em Geografia. Os avanços teóricos com o 
desenvolvimento da pesquisa e da produção científica sobre práticas de Ensino de 
Geografia têm chegado lentamente à prática escolar, que permanece respaldada em 
concepções teóricas tradicionais, que circunscreve a Geografia escolar no campo das 
matérias escolares mnemônicas, enfadonhas, sem sentido. Contraditoriamente foi 
pelo seu papel social no sistema escolar que a geografia moderna teve sua função de 
pesquisa legitimada. As atividades da disciplina Prática de Ensino em Geografia I 
pretendem avançar nessa direção, resgatando a história da Geografia como disciplina 
escolar, buscando as mediações didáticas, percebendo os movimentos de construção 
social do currículo, bem como as possibilidades de confrontos e complementarizações 
entre os conceitos cotidianos e científicos. A questão que orienta os debates nesta 
disciplina é: como pensar uma epistemologia da Geografia Escolar? A monitoria na 
referida disciplina apresenta-se como de suma importância pois permite o 
aprofundamento nas dimensões já expostas, 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.Os objetivos 
do projeto são: elaboração colaborativa de ementas, seleção bibliográfica, atividades 
em sala, atividades de campo dialogando a experiência do docente que propõe a 
disciplina com a do estudante que já cursou a disciplina, sensibilizando esse momento 
de formação inicial para a questão metodológica a partir dos imperativos da prática, 
amparados no corpo teórico. Acompanhamento das turmas de períodos iniciais 
mediante os desafios de períodos sobrepostos, no que se refere a essa disciplina que 
é pré-requisito para todo o eixo de formação ensino e geografia. Consolidação de 
grupos de estudo visando o apoio estudantil e que agregue conhecimentos a cerca 
do debate da geografia escolar, bem como inserção nos campos da didática da 
geografia e avaliação/produção de materiais didáticos. 
 
E-mail: lorenbonomo@hotmail.com 
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PRÁTICA DE ENSINO V EM GEOGRAFIA 
Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
VANIA REGINA JORGE DA SILVA 
Voluntário(s):  
Késia Paula de Oliveira 
 
Essa disciplina tem por finalidade preparar o graduando para a docência de geografia 
no ensino básico no que diz respeito aos fundamentos da cartografia. A participação 
de monitores se faz necessário não só pela formação desses como também, para o 
acompanhamento dos demais discentes. De um modo geral, o presente projeto de 
monitoria ao discutir os fundamentos da cartografia, especificamente, pretende 
analisar as bases metodológicas da cartografia; observar as diversas representações 
espaciais; investigar o aprendizado da linguagem cartográfica; desenvolver o 
aprendizado através da construção de representações. Nesse respeito, entende-se 
que a aprendizagem cartográfica requer a inserção do aluno em uma linguagem 
semiótica, que, de acordo com Simielli (2000) deve ser feita em dois eixos não 
excludentes, o leitor crítico do mapa e o mapeador consciente. Nesse raciocínio, 
Oliveira (2007) se refere a uma metodologia do mapa como modo de ensino-
aprendizagem para além do simples uso de mapas. Ou seja, o mapa como orientação 
e localização, comunicação, organização e representação. Sendo os mapas, segundo 
Wurman (1991, p. 284) “representações destinadas a mostrar um ambiente e sua 
ausência, apresentações destinadas a ‘representar’ de tal forma que possibilite ao 
leitor do mapa deduzir sistematicamente os atributos do ambiente mapeado” e a 
"cartografia (temática) (...) o instrumento de expressão de resultados adquiridos pela 
geografia, mas ela própria (...) uma técnica que pode ser aplicada para projetar no 
espaço qualquer noção ou ação que se torne necessária representar espacialmente 
sem que essa noção ou ação faça parte de um sistema de relações geográficas” (LE 
SANN, 2005, p. 62), há que se pensar nas subjetividades e intencionalidades, as suas 
potencialidades e limitações como instrumento de representação. Porém, 
concordando Almeida & Passini (2006), “o mapa (...) é de suma importância para 
que todos que se interessam por deslocamentos mais racionais, pela compreensão 
da distribuição e organização dos espaços, possam se informar e se utilizar deste 
modelo e tenham uma visão do conjunto” (p. 16). Diante da importância das 
representações cartográficas no nosso cotidiano, destaca-se a relevância do ensino-
aprendizagem das noções cartográficas no ensino básico e atenção aos passos 
necessários para uma efetiva alfabetização cartográfica. Há que se pensar também 
na possibilidade e necessidade de relacionar os conhecimentos cartográficos com os 
conceitos principais com os quais a geografia opera para promover conhecimento de 
mundo. 
 
E-mail: vaniarjsilva@gmail.com 
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PRÁTICAS FORMATIVAS A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DA MONITORIA EM 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANELICE ASTRID RIBETTO 
Estagiário(s):  
Janaina Ferreira de Souza 
Voluntário(s):  
PRISCILA DE SOUZA NASCIMENTO 
Vanessa de Araujo Canela 
 
Considerando-se a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva as 
atividades que desenvolvemos na Monitoria de Educação Especial estão 
comprometidas com a reflexão acerca de aspectos históricos e práticos do campo em 
questão. Sou estudante de pedagogia e ao mesmo tempo mãe de uma criança 
diagnosticada com deficiência física, escolarizada numa escola regular do município 
de Niterói o que faz da minha atuação como monitora uma experiência singular: a 
possibilidade de habitar o espaço formativo a partir da composição e do encontro de 
saberes diferentes, mas, complementarios. Assim, a monitoria revela tensões, 
aproximações e encontros. Com o propósito de trabalhar os tensionamentos 
apresentados pelos alunos entre teoria e prática compreendidos, muitas vezes, 
enquanto binômios trabalhamos junto com a professora orientadora na elaboração 
de uma proposta que pudesse colaborar com a produção de novos olhares sobre as 
práticas inclusivas na escola regular fundamentada afirmação da diferença, na 
aprendizagem centrada nas potencialidades dos alunos e na produção da relação de 
alteridade. Neste sentido, além de uma criteriosa seleção de textos básicos e análise 
sobre a legislação também desenvolveremos diversas outras atividades que 
incluíram: - Produção de Oficinas sobre: Tecnologia Assistiva e de Materiais 
Adaptados para Alunos com Deficiência Visual e Baixa Visão; - Promoção e 
acompanhamento dos alunos em atividades externas de visitação em Instituições 
Públicas Escolares e não Escolares, incluindo a Escola Municipal Paulo Freire, a 
Associação Niteroiense do Deficiente Físico – ANDEF - e a Clínica Escola de Autismo 
em Itaboraí; - Organização dos grupos de estudo extraclasse e orientação dos alunos 
na elaboração dos seminários de fim de curso; - Participação nas atividades do 
Coletivo Diferenças e Alteridade na Educação (FFP-UERJ) Em função das atividades 
que desenvolveremos acreditamos que o programa de monitoria atingirá os objetivos 
de promover o interesse pela atividade docente e a intensificação da relação 
professor-aluno pela possibilidade de participação no planejamento e avaliação das 
diversas atividades promovidas junto aos alunos da Disciplina. Consideramos que a 
experiência da monitoria (fui monitora voluntária por quase dois anos) promoveu e 
promoverá um exercício de pensamento que coloca no centro o cotidiano da prática 
docente, priorizando um esforço teórico-prático que possibilita outro olhar sobre a 
Educação Especial, fundamentalmente na perspectiva da Educação Inclusiva. 
 
E-mail: anelatina@gmail.com 
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PSICANÁLISE E LITERATURA – FREUD E OS CLÁSSICOS: A PRÁTICA DA 
MONITORIA E A 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):  
Renata Dahwache Martins 
 
A disciplina eletiva PSI03-11636 - Tópicos Especiais em Saúde VIII foi proposta pela 
Profª Ingrid Vorsatz ao Instituto de Psicologia da UERJ e vem sendo oferecida aos 
alunos de graduação em Psicologia desde o segundo semestre letivo de 2015. Tem 
por objetivo problematizar a articulação entre psicanálise e literatura abordando o 
recurso de Freud aos clássicos na fundamentação do campo teórico-conceitual da 
psicanálise, cujo paradigma é a formulação da noção clínica do complexo de Édipo 
como o núcleo das neuroses. Fundamentado a partir dos elementos contidos na 
tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles, assim como em sua auto-análise, Freud 
identificou a presença do desejo incestuoso e parricida como sendo constitutivos do 
sujeito da psicanálise. O recurso freudiano à literatura não consiste em uma 
ilustração em relação ao fenômeno clínico. Freud afirma que tanto o psicanalista 
como o escritor concebem o inconsciente da mesma maneira, visto que ambos lidam 
com o campo da palavra e da linguagem como sendo dotado de uma efetividade 
própria. Freud sustenta a formação leiga - ou seja, não médica -, do psicanalista, 
afastando-se de uma perspectiva estritamente técnica e considerando indispensável 
a remissão à ciência da literatura (Literaturwissenschaft). A metodologia adotada na 
disciplina consiste na leitura de peças teatrais em uma roda de leitura na qual os 
alunos dão voz aos personagens, seguida de discussão. A apresentação de seminários 
discentes por parte dos alunos tem por subsídio as referências bibliográficas da 
disciplina, propiciando uma melhor apropriação da articulação entre o campo 
psicanalítico e o campo literário, numa perspectiva interdisciplinar. As seguintes 
peças teatrais foram tratadas: Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, de Sófocles; 
Hamlet, Macbeth e O mercador de Veneza, de Shakespeare, em permanente 
articulação com artigos freudianos e de outros autores do campo psicanalítico e 
literário. A disciplina é vinculada à pesquisa “Psicanálise e Literatura: o campo da 
palavra e da linguagem como práxis” (FAPERJ), da qual a monitora participou durante 
a vigência de sua bolsa discente. A proposta da monitoria é a de integrar as práticas 
discente e docente e a participação da aluna na pesquisa se tornou relevante para 
este fim, sobretudo em sua capacitação em relação a proposta interdisciplinar da 
disciplina, afinada com a proposta freudiana concernente à formação do psicanalista. 
As atividades realizadas pela bolsista de Monitoria compreenderam o auxílio à 
professora em relação às tarefas didáticas (planejamento e elaboração de 
cronograma de apresentação de seminários discentes), o auxílio aos alunos em 
questões relacionadas à confecção de trabalhos e a confecção anual de relatórios da 
bolsista. Além dessas atividades, a monitora foi responsável pelo preparo e 
apresentação de uma aula relacionada ao conteúdo programático da disciplina, 
juntamente com a professora, em três períodos letivos consecutivos 
 
E-mail: ingrid.vorsatz@uerj.br 
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TRABALHO DE CAMPO COMO METODOLOGIA DE ENSINO NO FORTE DO 
LEME 

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):  
Marcos Andre Santos da Silva Junior 
 
O presente trabalho se propõe a relatar a experiência e elaboração das atividades da 
disciplina Metodologias e Práticas Pedagógicas no Ensino de Geografia, parte do 
currículo de Licenciatura em Geografia da Faculdade de Formação dos Professores, 
campus São Gonçalo entre 2016-2018. O trabalho de campo realizado no Forte do 
Leme, têm por objetivo fazer uma análise do espaço urbano de uma parte da cidade 
do Rio de Janeiro - litoral - tendo como referência Praias de Copacabana e Leme. A 
ida ao Forte propicia também conhecer uma APA (Área de Proteção Ambiental), sua 
importância para a cidade e conhecer um objeto cultural. Além disso, também 
estuda-se os diferentes aspectos físico-naturais que se apresentam no espaço 
geográfico. A questão é promover uma discussão do ponto de vista de como pensar 
um trabalho de campo para a educação básica, bem como os conteúdos e conceitos 
ensinados durante a graduação para a compreensão de uma dada realidade. 
Destarte, cabe ressaltar que se compreende o trabalho de campo como recurso 
metodológico no processo de ensino e aprendizagem, com a intenção de que o 
educando possa compreender a partir da leitura da paisagem, em analogia com 
outros lugares, a totalidade do mundo, a qual é sempre dinâmica em virtude das 
relações econômicas e socioespaciais que a formam. O trabalho de campo é uma 
metodologia que permite vislumbrar os conceitos e conteúdos em seus diferentes 
contextos, promovendo ações didáticas que permitam outras formas de 
conhecimento, no caso, o geográfico. Dessa forma, não deve se reduzir ao mundo 
do empírico, mas ser um momento de articulação teoria-prática no sentido de criar 
possibilidades para que o aluno desenvolva a capacidade de compreender, organizar, 
sistematizar, explicar e produzir conhecimento em um processo mediado pelos 
conceitos e conteúdos geográficos. Por esta razão buscou-se na formulação do 
roteiro, a escolha de pontos que possibilitem evidenciar os fenômenos sociais e 
naturais em uma perspectiva integradora, pois tanto na realidade do campo quanto 
na teoria os aspectos sociais e naturais são indissociáveis. A partir do roteiro, explica-
se a importância do trabalho de campo, bem como a forma didática a qual possa 
conduzir a fim de que os graduandos possam conhecer uma metodologia de ensino. 
Como resultados, percebe-se a necessidade de orientar os estudantes o 
desenvolvimento de uma metodologia que contribui para a aprendizagem dos 
discentes da educação básica, ao buscar, outras alternativas de ensino. 
 
E-mail: anaclaudia.sacramento@hotmail.com 
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LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO 
SUBPROJETO BIOLOGIA DA FFP/UERJ NA ESCOLA PARCEIRA C. E. MÁRIO 
TAMBORINDEGUY 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência/CAPES 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
TATIANA GALIETA NACIMENTO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Flávia Renata Silva Jorio Bianchini 
Priscila Nogueira Matos 
Estagiário(s):  
Marcella Cristina Frazão da Silva 
Sára Regina Magalhães Melo 
 
Este trabalho apresenta um levantamento das atividades realizadas por bolsistas de 
Iniciação a Docência (ID) no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
a Docência (PIBID) no Colégio Estadual Mário Tamborindeguy durante o ano letivo 
de 2017. A escola parceira deste projeto localiza-se no bairro de Tribobó, munícipio 
de São Gonçalo/RJ. As ações foram realizadas pelo subprojeto de Biologia da 
FFP/UERJ em oito turmas, sendo quatro de ensino fundamental II (EF) e quatro de 
ensino médio (EM), atendendo cerca de 100 alunos. A equipe do PIBID que atuava 
nesta escola contava com dez bolsistas de ID, duas professoras supervisoras e uma 
coordenadora. As ações realizadas buscaram desenvolver competências, tais como: 
estimular o pensamento crítico em relação ao uso de transgênicos, propor mudanças 
nos hábitos alimentares reduzindo consumo de açúcares, abordar importância da 
educação sexual tratando sobre gravidez na adolescência e infecções sexualmente 
transmissíveis, incitar o planejamento de carreira e realização de vestibulares, além 
de promover a alfabetização científica buscando desmistificar a visão 
descontextualizada e elitista da ciência. As atividades desenvolvidas na escola 
parceira foram classificadas em cinco grupos, sendo eles: atividades prático-
experimentais (realizadas no laboratório de ciências); materiais didáticos e midiáticos 
(cartazes, murais, maquetes e modelos didáticos de órgãos e animais); atividades 
lúdicas (paródias e jogos didáticos); aulas teórico-expositivas (com uso de Datashow 
e vídeos); e debates. Após a classificação, as aulas teórico-expositivas apresentaram 
maior número de atividades realizadas, totalizando 17 (seis no 9º ano, três no 8º 
ano, duas no 7º e 1º ano do EM, e uma no 3º ano do EM). As atividades lúdicas 
tiveram um total de 16 (quatro no 7º ano, três no 8º, duas no 9º ano do EF, uma no 
1º ano, duas no 2º e três no 3º ano do EM). Foram desenvolvidas 15 atividades 
prático-experimentais (10 no 9º ano do EF, uma atividade no 7º e 8º do EF e 1º ano 
do EM, duas no 2º ano e nenhuma no 3º ano do EM). Já os materiais didáticos e 
midiáticos foram feitos apenas com as turmas do ensino fundamental, somando 10 
materiais (cinco no 9º ano, três no 8º ano e duas no 7º ano). Neste levantamento 
identificamos três debates, sendo um no 8º ano do EF e dois no ensino médio (2º e 
3º anos). Avaliamos que a parceria entre a escola e a universidade por meio do PIBID 
foi essencial para a diversificação das metodologias utilizadas no processo de ensino-
aprendizagem nos dois níveis de ensino, ao mesmo tempo em que promoveu a 
qualificação na formação dos futuros professores de Ciências e Biologia. Ainda 
observamos que o fato do ensino fundamental possuir dois tempos semanais a mais 
que o ensino médio permitiu uma maior possibilidade de desenvolvimento de 
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metodologias diferenciadas e, com isso, acabou por despertar maior interesse por 
parte dos estudantes durante as aulas dessas disciplinas. 
 
E-mail: tatigalieta@gmail.com 
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PIBID-SUBPROJETO INTERDISCIPLINAR CAP-UERJ 2014-2017: NOTÍCIAS 
DE UM CAMPO PARA FORMAÇÃO DOCENTE EFETIVA 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INST. DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 
Modalidade de Bolsa: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência/CAPES 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PATRICIA BRAUN 
Supervisor(es) Participante(s):  
Cristina Guimarães Villar 
Grace Cléa Campelo M. Falcão 
Luiz Pugginelli Brandão 
Maria Beatriz Dias da Silva Porto 
Estagiário(s):  
Alexandre Gaudêncio Torres Pinto Júnior 
Carlos Vinicius Barros Gomes 
Clayton Torres Felizardo 
Cristiane Pinto de Souza 
Gabriel Ramos da Silva 
Janaina Alves Rangel 
João Lucas Iduino Oliveira dos Santos 
Lohane Cristina de Castro Dantas 
Marcos Luis Oliveira da Costa 
Mateus Santos Oliveira Junior 
Paulo Gomes Barbosa 
Pedro Henrique Andrade dos Santos Monteiro 
Pedro Henrique de Castro Moura 
Pietro Victor Garcia da Silva 
Renato Maciel Campos 
Ágata Gabriel Silva 
 
A legislação educacional estabelece que o ensino na Educação Básica deve ser 
realizado de forma interdisciplinar e inclusiva. Isto traz desafios à 
práticadocentequanto aobter resultados significativos em relação ao ensino e 
aprendizagem dosalunos, na perspectiva da inclusão escolar. Foram objetivos do 
projeto refletir e organizar ações: didáticas entre áreas de conhecimento curricular 
de Biologia, Física, Química, Pedagogia e Letras-inglês; e de formação inicial e 
continuada para licenciandos e professores de uma escola da rede estadualdo Rio de 
Janeiro. Participaram 21 licenciandos, 4 professores do Ensino Médio como 
supervisores, sendo um de cada área curricular envolvida, e 2 professoras do CAp-
UERJ como coordenadoras. A metodologia das ações consistiu em: reuniões de 
orientação, discussão e planejamento das ações didático-pedagógicas entre 
licenciandos, supervisores e coordenadoras; produção de materiais didáticos como 
jogos e roteiros de experimentos científicos; realização de oficinas; participação na 
Feira de Ciências da escola; painéis informativos sobre inclusão escolar e murais 
científicos; evento de formação “Roda de Conversa: escolarização de alunos com 
necessidades educacionais especiais”, grupos de estudos para reforço escolar e 
ENEM; criação de horta escolar e composteira. Observamos como positivo a presença 
do diálogo sobre experiências e ações específicas para o ensino das Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias, com vistas ao planejamento de ações para o ensino de 
alunos do ensino médio. Mas, sobretudo,a perspectivade uma abordagem 
docentecapaz de observar e refletir sobre os processos de ensino e aprendizagem 
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para todos, incluindo, principalmente, aqueles com dificuldades de aprendizagem. 
Assim, avaliamos este como um momento de valia para a formação de saberes 
docentes, no campo real da sala de aula. A utilização de atividades lúdicaspara 
ensinar facilita o aprendizado significativo, não só dos que têmuma necessidade 
educacional especial, como também dos demais alunos. O uso de adaptações chama 
a atenção dos alunos e desperta o interesse de todos. Ao pensarmos adaptações 
curriculares para beneficiar alunos com necessidades educacionais especiais 
incluímos a todos e facilitamos a aprendizagem da turma toda. Na fala de uma 
licencianda, resumimos os resultados dizendo que com o PIBID tivemos “a 
oportunidade de desenvolver e praticar atividades com graduandos de física, química, 
português, inglês e pedagogia. Essa experiência foi única e riquíssima, e [nos] fez 
pensar como seria mais interessante ter maior integração da grade das disciplinas e 
como ainda estamos distantes desta realidade, por causa do engessamento dos 
conteúdos oferecidos no ensino médio.Projetos como o PIBID são essenciais para se 
repensar na modernização, para se aplicar novas práticas e ampliar as relações da 
Educação Básica com a Universidade” (AG, relato diário de campo, 2018). 
 
E-mail: braunpatricia09@gmail.com 
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A PRÁTICA CLÍNICA SUPERVISIONADA NO SERVIÇO DE PSICOLOGIA 
APLICADA DA UERJ – COM O QUÊ ME ENCONTREI EM MEU PERCURSO? 
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):  
Camila Cirino Bruno 
 
A monografia tem por objetivo apresentar as questões com as quais me deparei como 
estagiária do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ), na área clínica de orientação psicanalítica. Apresento o percurso 
histórico de criação do curso de Psicologia da UERJ e a implementação do SPA 
destacando as suas principais características, buscando contextualizar as questões 
discutidas no trabalho. Em seguida, discorro sobre como se situa a prática clínica 
supervisionada no dispositivo clínico institucional do SPA e apresento uma discussão 
sucinta acerca do tema psicanálise e universidade. Finalmente, a partir de um recorte 
da minha própria experiência enquanto estagiária, problematizo os impasses e 
possibilidades com os quais me deparei em meu percurso de formação. 
Diferentemente de um trabalho acadêmico stricto sensu, baseado principalmente em 
uma revisão bibliográfica de títulos relativos ao tema de uma pesquisa e sua 
problematização teórico-conceitual – sem desmerecer sua inegável relevância -, 
pretendeu-se apresentar uma interlocução possível entre o exercício da prática clínica 
supervisionada no SPA e os construtos teóricos da psicanálise que sustentam esta 
práxis. Partiu-se então de uma posição distinta em relação a um trabalho 
predominantemente teórico e buscou-se levantar questões e promover uma 
discussão advinda do enfrentamento dos desafios que surgiram a partir dos 
atendimentos clínicos realizados ao longo do período de estágio, fundamentado na 
teoria psicanalítica. Com a elaboração da monografia, chegamos a importantes 
considerações. A alternativa de contextualizar o dispositivo institucional onde se 
realizou a prática de estágio e que suscitou o desejo de produzir este trabalho, 
através da pesquisa histórica mencionada, foi imprescindível para que a discussão 
fosse fundamentada, já que não é possível refletir sobre este dispositivo sem levar 
sem consideração sua constituição. A apropriação da história do curso de Psicologia 
da UERJ e do SPA foi extremamente enriquecedora para a aluna inserida neste 
contexto. Pesquisar e analisar a inserção da clínica neste campo, bem como a 
inclusão da psicanálise na universidade, possibilitou um maior entendimento e 
permitiu melhor situar as questões que surgiram em minha prática. Outra 
consideração importante é a de que o aprendizado que pode ser recolhido no trabalho 
de prática clínica em que o estagiário se encontra implicado só é possível a posteriori. 
A retomada das questões clínicas na supervisão semanal de orientação psicanalítica, 
através da exposição de experiências singulares, possibilita a recolocação 
permanente do estagiário em relação ao trabalho clínico. Quanto as dificuldades, 
inicialmente denominadas como impasses, não se referem apenas aos obstáculos 
encontrados, mas, também, às possibilidades de enfrentamento e de atuação. 
Possibilidades do exercício da psicanálise no contexto da universidade e 
possibilidades de uma estagiária em formação. 
 
E-mail: ingrid.vorsatz@uerj.br 
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BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR: COMPREENDENDO SUAS CAUSAS E 
CONSEQUÊNCIAS 

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: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PAMELA SUELLI DA MOTTA ESTEVES 
Estagiário(s):  
Aline de Oliveira Vasconsellos 
 
Ao longo da história o que chamamos hoje de Bullying, era chamado de agressões 
físicas ou morais entre alunos, não havia nenhuma interferência da parte dos pais, 
professores e a da escola pois caracterizavam como “briguinhas isoladas". Ser 
agredido física ou verbalmente sem motivos ou por mero prazer do outro em lhe 
ofender por discordar da forma que uma pessoa se veste, se comporta ou por ser 
“diferente”, pode gerar no indivíduo ofendido sérios danos psicológicos. Nos 
noticiários e reportagens televisivas, já tivemos a informação que crianças e 
adolescentes foram armados para a escola por estarem cansadas de sofrer com 
agressões dos colegas de classe e até mesmo crianças que se suicidaram pela mesma 
questão. A lei Antibullying 13.185/2015, que entrou em vigor a partir de 06.02.16, 
instituiu em todo o território nacional, o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (Bullying). Bullying é uma “situação que se caracteriza por agressões 
intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos 
contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, 
que significa valentão, brigão”. Hoje existe um esforço maior para a solução do 
problema, até porque se tornou mais comum e os danos mais profundos. Essa lei, 
garante que “é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações 
recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à 
violência e à intimidação sistemática (bullying)”, e que “os entes federados poderão 
firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução 
dos objetivos e diretrizes do Programa instituído por esta Lei”. A lei diz que é dever 
da escola conscientizar e combater a violência, mas para que a escola desenvolva 
esse papel existem vários aspectos que devem ser levados em consideração. As 
classes superlotadas com uma única professora desenvolvendo multitarefas, a 
questão familiar que na maioria da vezes influencia o comportamento da criança pois 
leva a bagagem familiar para a escola, a falta de preparo do professor para lidar com 
situações de desentendimento entre os alunos, e inúmeras outras questões que 
fazem com que algumas vezes o professor não consiga identificar atitudes de 
bullying. Até o fato de muitos professores não ter domínio teórico sobre o que seria 
o bullying. A escola deve se atentar para as seguintes perguntas: Como é a relação 
dessa criança que ofende as outras com a família? O que a família sabe sobre o 
assunto? Qual a sua interferência? O que leva essa criança praticar tal ato? Ele está 
tentando se defender de quê ou de quem? Ele sabe lidar com as diferenças? Ele sabe 
que sua atitude ofende e prejudica o outro? Qual forma de intervir nessa situação? 
Qual o papel da escola nesse processo? Dessa forma, o presente estudo tem o 
objetivo de identificar como ocorre o bullying na escola e quais os resultados na vida 
dos autores, vítimas e testemunhas. 
 
E-mail: pamelasme84@gmail.com 
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CARACTERIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO E USO DA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE 
MAGÉ/RJ 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANDREA PAULA DE SOUZA 
Estagiário(s):  
Paulo Guilherme Barbosa Bragança 
 
Segundo a ONU o acesso à água potável e ao saneamento básico de forma universal 
é fundamental para que os direitos humanos sejam realizados em sua integralidade. 
Todavia, em 2010, 884 milhões de pessoas não tinham acesso a água potável e 2,6 
bilhões não eram contemplados com saneamento básico. Não diferente ocorre no 
Brasil, com mais de 35 milhões de pessoas sem acesso a água e mais de 100 milhões 
sem serviço de saneamento básico, o que é preocupante pois a falta desse também 
implica em agravantes na saúde do país. Tendo em vista tal panorama, diversas leis 
e orientações foram desenvolvidas visando garantir o acesso à água potável e ao 
saneamento como um direito universal. Dessa forma, têm-se leis em escala global e 
também na escala nacional (lei 11.445), que estabelecem as diretrizes para o 
saneamento básico; já na escala local os Planos Municipais de Saneamento Básico e 
apresentam-se como uma forma de elaborar diagnósticos das deficiências e das 
necessidades de cada município em relação ao abastecimento de água potável, 
drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e esgotamento sanitário. Fica claro, 
que as leis não se efetivam de forma igualitária pelo território nacional. A exemplo 
disso apresenta-se a história do desenvolvimento dos sistemas de abastecimento de 
água na RMRJ, mais especificamente entre o município do RJ e os outros que 
compõem a Baixada Fluminense, pois a questão da água na região só passou a ser 
pensada no período de 1977/80, com a unificação dos sistemas Guandu e Acari, 
porém a quantidade de água disponível em tal sistema já não era o suficiente para 
abastecer a população. Através desse contexto pode-se apresentar o município de 
Magé, que com 227.322 habitantes, segundo o Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB) elaborado em 2013, apenas 89.290 habitantes, ou seja, 39,7% da 
população geral possui acesso à água encanada, com isso grande parte da população 
recorre à exploração das águas subterrâneas através da perfuração de poços, 
corroborando com isso o censo de 2010 apresenta que, no município, 32.245 
propriedades possuem poços ou nascentes. Diante desse panorama de exploração 
de água subterrânea, surgem questionamentos em relação a deficiência da 
distribuição água no município de Magé. Ao analisarmos a quantidade de pessoas 
que fazem uso de água subterrânea, não se pode afirmar, em um primeiro momento, 
que o município é deficiente em recursos hídricos. E até mesmo a indústria, diante 
da baixa disponibilidade de água encanada, encontrou na exploração de água 
subterrânea uma forma de suprir suas necessidades, sendo essas as detentoras da 
exploração no município. Dessa forma, o que se pode afirmar é que existe uma falta 
de comprometimento por parte do poder público para gerir, capitar e distribuir tais 
recurso. A partir do exposto destaca-a injustiça ambiental, entendida como a negação 
de recursos ambientais fundamentais para determinadas parcelas da população, pois 
o acesso desigual de recursos é notório no caso de Magé. 
 
E-mail: andreaps_uerj.febf@yahoo.com.br 
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EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: O PROTAGONISMO DE MULHERES JOVENS 
NEGRAS NO YOUTUBE 
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:  
MIRIAM CONCEICAO CARVALHO DA SILVA 
Estagiário(s):  
Miriam Conceição Carvalho da Silva 
 
O trabalho de conclusão de curso intitulado Educação não formal: o protagonismo de 
mulheres jovens negras no youtube visa identificar como processo educativo não 
formal a atuação de jovens negras que buscam proporcionar visibilidade as questões 
sociais e relações étnico-raciais, e, para isso utilizam a plataforma virtual, o youtube, 
como espaço de fala para produzir seus discursos a partir do conhecimento que 
possuem, desse modo abordam temas variados através de vídeos que publicam na 
plataforma. A educação não formal é considerada a partir do entendimento de que o 
trabalho delas possui dimensão cidadã e conscientiza o público. Para o 
desenvolvimento das reflexões buscou-se como referência os trabalhos da doutora 
em educação Maria da Glória Gohn sobre educação não formal, que considera ser um 
processo educativo de caráter sociopolítico, cultural e pedagógico que desenrola em 
aprendizagens que incidem na formação cidadã e emancipação dos sujeitos. A 
conceituação da autora serviu de base para articular com a educação não formal os 
elementos agregados no trabalho desenvolvido pelas jovens negras, em fatores como 
a intenção da atuação e abordagem de temas. Esse processo reflete o feminismo 
praticado por mulheres negras, que se caracteriza como ativismo político realizado 
num ambiente virtual, mas que agrega as questões do campo urbano. Outro eixo é 
identificar por meio dos comentários postados pelo público sobre os temas como o 
sujeito articula com suas vivências os conhecimentos adquiridos. O trabalho possui 
como orientação o modelo de múltiplas mediações proposto pelo pesquisador 
mexicano Guilhermo Orozco Gómez que estuda a relação entre televisão, audiência 
e educação, por acreditar que o sujeito não é um ser passivo em frente à TV, mas 
que suas referências/identidade (sexual, raça, religiosa etc.) atuam como 
mediadoras durante a recepção. Tendo em vista a grande quantidade de jovens 
negras que atuam no youtube, têm-se como referência o trabalho das jovens 
Gabriela Oliveira, Sá Ollebar e Nátaly Neri que possuem notável visibilidade na 
plataforma. A partir das reflexões e análise sobre o trabalho das três jovens ficou 
evidente que a atuação delas é intencional, cujo objetivo é discutir sobre questões 
de gênero e raça, assim, se determinam a conscientizar e combater por meio do 
discurso o racismo e machismo. Os temas são abordados de forma acessível, são 
problematizados e significativos. Verificou-se relatos de pessoas que mesclaram com 
suas experiências de vida os saberes adquiridos sobre determinados assuntos, foram 
fortalecidas, desconstruíram preconceitos e mudaram de atitudes. Assim, o 
desenvolvimento do trabalho aponta para a presença de aprendizagens e saberes 
adquiridos e assimilados através da interação e comunicação das três jovens negras 
com o público, constituindo-se como prática de educação não formal. 
 
E-mail: miriamccs200@gmail.com 
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ESCOLA SEM PARTIDO E REFORMA DO ENSINO MÉDIO COMO 
FERRAMENTAS PARA NEGAÇÃO DO ENSINO DE GEOGRAFIA 
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:  
JESSILYN GOMES DA SILVA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Lorena Bonomo 
Estagiário(s):  
Jessilyn Gomes da Silva 
 
Este trabalho busca analisar a Reforma do Ensino Médio e o Projeto Escola Sem 
Partido (PL 867/2015) indicando alguns dos principais impactos para a Geografia 
Escolar. A partir das experiências da autora, inclusive ao participar das audiências 
públicas nas câmaras municipais de municípios da Baixada Fluminense no Estado do 
Rio de Janeiro, tem como objetivos específicos discutir a importância dessa disciplina 
em momentos de ascensão de discursos conservadores e neoliberais e refletir as 
falácias ideológicas transmitidas pela literatura base do Projeto Escola Sem Partido 
sobre os livros didáticos de Geografia. A metodologia selecionada foi entrevistas 
semiestruturadas individuais com professores que atuam na disciplina de Geografia 
na Escola Básica e alunos. Entretanto daremos ênfase aos questionários respondidos 
pelos alunos, já que as publicidades referentes a Reforma do Ensino Médio destaca a 
participação dos mesmos como construtores do projeto, ainda que nem todos tenha 
sido consultados. O questionário da pesquisa foi elaborado a partir de cotejamentos 
de leituras bibliográficas e foi dividido nos seguintes eixos: papel da Geografia no 
Ensino Médio, conhecimento sobre a reforma do Ensino Médio e do Projeto Escola 
Sem Partido e análise de livros didáticos. Além disso, utilizamos as observações de 
campo feitas no Colégio Estadual Visconde de Cairu, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro em turmas do 2o e 3o ano do Ensino Médio. A construção do método de 
pesquisa se deu a partir de Ghedin e Franco (2008) seguindo as orientações dos 
autores para uma metodologia reflexiva, a qual organiza de uma forma dialética o 
processo investigativo. O trabalho será dividido a partir das leituras sobre o Projeto 
Escola Sem Partido e a crítica à geógrafos que são leituras recomendadas pelo projeto 
Escola Sem Partido. Partindo da ideia de avanço do neoliberalismo, utilizamos Harvey 
(2008) para compreender como que esse modelo da economia foi sendo discutido e 
consentindo durante sua entrada na maioria dos países ocidentais com impactos 
diferentes dependendo de como foram inseridos nessa lógica, fazendo com que a 
educação também sofresse impactos desse modelo. Como resultados iniciais e 
parciais, foi detectada a complementaridade do projeto Escola Sem Partido à Reforma 
do Ensino Médio, já que ambos enxergam a escola como mercadoria, mostrando a 
promoção do discurso neoliberal pelas políticas e projetos educacionais. Além disso, 
foi percebido uma dualidade de posicionamentos sobre a Reforma do Ensino Médio e 
a Geografia, já que um grupo responsabiliza o crescimento de projetos que nega a 
importância da Geografia como uma resposta à passividade da disciplina no meio 
Acadêmico e Escolar outro grupo enxerga esses projetos como consequência do 
posicionamento crítico da Geografia contra o modelo de educação vigente. Palavras-
chaves: Escola Sem Partido, Geografia Escolar, Reforma do Ensino Médio. 
 
E-mail: gomes.jessilyn@gmail.com 
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LEITURA- PRÁTICAS COTIDIANAS NA BIBLIOTECA PARQUE DA ROCINHA 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCIA CABRAL DA SILVA 
Estagiário(s):  
Rosineide dos Santos Firmino 
 
Para resolver os problemas históricos sociais da favela da Rocinha, o governo federal 
e o governo estadual formalizaram uma parceria através do PAC-Programa de 
Aceleração do Crescimento - e decidiram colocar no planejamento urbanístico da 
cidade do Rio de Janeiro a construção de uma biblioteca parque, que tem como 
pressuposto básico o diálogo com a pluralidade. Dispõe não só de livros e mídias 
digitais, mas também de múltiplas linguagens como: teatro, exposição, apresentação 
musical e outros. Como as bibliotecas parques da Colômbia, a Biblioteca Parque da 
Rocinha busca erradicar o problema da violência urbana e o analfabetismo através 
da educação, utilizando a leitura como uma de suas ferramentas. Esta pesquisa tem 
como objetivo analisar a relação estabelecida entre moradores da comunidade da 
Rocinha e situações do cotidiano de um leitor em formação à procura de materiais 
impressos que possibilitem o seu acesso à leitura em seus diversos suportes no 
âmbito de uma biblioteca parque situada em uma favela. Tendo como base a 
formação de leitores e a noção de mediador, permeio minha pesquisa através do 
olhar de um adulto que foi funcionário da Biblioteca Parque. Flavio Mendes nasceu e 
mora até os dias de hoje na comunidade. Completou o ensino médio em uma escola 
da rede pública. Indago-o sobre qual sentimento ele teria em relação ao seu papel 
de mediador em uma biblioteca parque, como ele direciona os seus visitantes a se 
tornarem inclusos em uma sociedade letrada no seio de uma comunidade iletrada e 
a utilizarem o espaço com todos os recursos oferecidos de forma plena. A Biblioteca 
Parque da Rocinha é a terceira de uma rede de Bibliotecas Parques da Secretaria do 
Estado de Cultura do Rio de Janeiro (SEC) e a segunda a ser construída em uma 
favela, sendo inaugurada em junho de 2012, após a implantação do PAC- Programa 
de Aceleração do Crescimento, desenvolvido no governo do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2011), com um investimento de 272 milhões distribuídos para 
outras bibliotecas que possuem o mesmo perfil desse projeto. Esta é diferenciada 
das outras bibliotecas por dispor de dois nomes, ou seja, uma sigla e um nome - 
Centro de Convivência, Comunicação e Cultura - C4, resultado de negociações de 
moradores consolidada pelo poder público. Verifica-se, pois, a importância desta 
pesquisa em registrar o início da formação do leitor cercada de fragilidade social, mas 
que não é refém de uma dada história. Ali se desenvolvem leitores que, mesmo com 
pouca instrução/letramento, tentaram reconstruir suas histórias. 
 
E-mail: marciacs@ism.com.br 
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OS PRIMÓRDIOS DA PSICANÁLISE E A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE 
FANTASIA 
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):  
Renata Dahwache Martins 
 
Sigmund Freud formula a problemática da fantasia a partir do relato de seus 
pacientes, que incluíam cenas infantis de conteúdo sexual. Em sua correspondência 
ao médico alemão Wilhelm Fliess, Freud relata suas tentativas de construção de uma 
teoria acerca destes relatos vívidos, que observava repetidamente em seu trabalho 
clínico. Freud legitima a fala de seus pacientes ao constatar tratar-se de uma fantasia, 
atribuindo-lhe realidade psíquica. Equipara seu mecanismo ao da criação literária 
(Dichtung), alocando o estatuto da fantasia entre realidade e ficção. Além disto, ao 
afirmar que não é possível distinguir realidade e ficção no que diz respeito ao 
funcionamento inconsciente, destitui sua teoria até então vigente, a da sedução - 
que atribuía a gênese dos sintomas a uma sedução real ocorrida na tenra infância 
por um adulto, geralmente o pai. A monografia tem por objetivo apresentar e discutir 
as noções iniciais de Freud sobre a fantasia em suas relações com a problemática da 
realidade e da ficção, a fim de investigar aquilo que o autor aponta sobre o 
funcionamento inconsciente ao fazer a equivalência entre mecanismo da fantasia e o 
da criação literária. Através de uma revisão bibliográfica da obra freudiana e 
recorrendo pontualmente a Lacan e a outros autores, discutiu-se estas proposições 
iniciais de Freud sobre a fantasia, destacando seu estatuto ficcional e, não obstante, 
dotado de efetividade, problematizando sua articulação com a realidade psíquica e a 
criação literária. Como resultado deste trabalho, encontra-se o caráter ficcional da 
fantasia, considerada como um rearranjo de traços mnêmicos através de uma “ficção 
inconsciente”. Freud distingue a memória de uma função de armazenamento, 
sustentando que a lembrança não advém de um fato ocorrido; antes, é formada ao 
ser relatada em transferência, implicando, assim, o sujeito na construção de suas 
próprias lembranças. A realidade psíquica, tal como articulada na fantasia, é 
considerada em sua efetividade. Não havendo distinção entre realidade e ficção no 
inconsciente, a realidade psíquica é a realidade decisiva para a psicanálise, conforme 
afirma Freud. Ao retomar o fantasiar em relação ao fazer literário, Freud anuncia a 
relação do fantasiar com a realidade e, pari passu, demonstra que tanto a criação 
literária como a fantasia têm por característica serem efeitos de um trabalho psíquico. 
A linguagem, elemento comum aos campos da literatura e da psicanálise, aparece 
como articuladora de uma forma especial de existência, dotada de efetividade. A 
monografia é fruto de minha inserção na pesquisa Psicanálise e literatura – o campo 
da palavra e da linguagem como práxis, assim como de minha atuação enquanto 
monitora na disciplina Psicanálise e Literatura – Freud e os clássicos, coordenada e 
ministrada, respectivamente, pela professora Ingrid Vorsatz. 
 
E-mail: ingrid.vorsatz@uerj.br 
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REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE SURDOS NA HQ´S: UMA ANÁLISE DO 
PERSONAGEM "HUMBERTO" DA TURMANDA MONICA - MAURICIO DE 
SOUZA 
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:  
LUIZ ANTONIO GOMES SENNA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Dina Maria Vieira Pinho 
Estagiário(s):  
Jéssica Ferreira de Carvalho 
 
A representação social é a construção de um determinado conceito, significado ou 
definição sobre algo, alguém ou coisa que esteja presente na sociedade e está em 
constante transformação, por causa do contexto histórico, cultural e social. A mesma 
é formada no cotidiano, através das comunicações interpessoais, por meio de 
informações que circulam no âmbito social, tais informações podem ser apresentadas 
de diferentes formas, uma delas é a mídia com os seus diferentes formatos de 
divulgação. Esse trabalho objetiva analisar as representações sociais dos surdos, 
apresentadas através do personagem Humberto nas Histórias em Quadrinhos (HQ’s), 
do cartunista Maurício de Sousa; discutir se tais representações contribuem para a 
formação de estigmas e estereótipos na sociedade majoritária ouvinte com relação 
aos sujeitos surdos e refletir de forma crítica com base no percurso histórico – que 
inicia na década de 1960 com sua criação até a atualidade (2017) – as 
transformações que personagem enfrenta em sua identidade. Para alcançar tais 
metas foi utilizado a metodologia documental, que é análise de documentos, como 
os exemplares das revistas da Turma da Mônica que continha em seu conteúdo a 
presença do personagem analisado (Humberto), correspondentes as décadas 
selecionadas (1960 à 2017) e uma bibliografia baseado em Moscovici (2003), 
Goffman (2004), Gesser (2009), Perlin (2011) entre outros. Está investigação 
concluiu que o personagem Humberto, protagonista desta pesquisa, representa o 
olhar que a comunidade ouvinte possui dos sujeitos surdos. No início de sua criação 
(1960), o retrata- o de forma totalmente excluída, sem voz e perdido nas situações. 
Porém, neste mesmo período inicia vários movimentos que visavam a uma educação 
para surdos de qualidade e sua plena participação política nas decisões. E a partir 
desse momento inicia uma outra etapa da representação de Humberto – como 
protagonista das histórias – mas, ainda os velhos estigmas continuam. O quadro se 
transforma quando por meio de legislações a comunidade surda conquista o 
reconhecimento da LIBRAS e direitos inclusivos, acrescentando a língua de sinais nas 
HQ’s. Entretanto, anos depois ocorre o retrocesso de seus antigos estigmas e 
estereótipos, evidenciando as oscilações de identidades do personagem. Esse 
fenômeno descrito – excluído -> afásico/mudo -> surdo com língua de sinais -> 
afásico/mudo – de mudanças e retrocessos, demonstram como as questões 
relacionadas a surdez devem ser divulgadas com maior constância, para que no 
decorrer do tempo, o imaginário social, as representações sociais, os estigmas e 
estereótipos construídos, para os surdos de diferentes identidades, possam ser 
recriados de forma mais apropriada. Ressaltando que as conquistas definidas até o 
momento foram um marco na história social, político e cultural dos surdos, contudo 
ainda é necessário a ampliação de outros espaços que alarguem a visibilidade das 
questões envoltas da surdez. 
E-mail: luizagsenna@gmail.com 
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A GEOGRAFIA VAI A ESCOLA – DIVULGAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA 
NAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO 

Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE GEOGRAFIA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
GLAUCIO JOSE MARAFON 
Estagiário(s):  
Hiran Barbosa de Castro 
Larissa Silva de Santana 
Voluntário(s):  
Ana Beatriz Sousa dos Anjos 
George Xastre Rosario 
Luiza Amorim Trindade 
Rafael Mendes Fischdick 
Thamires N. S. Monteiro 
Victor Gimenes Alves Couto 
Yasmin Bruce Silvares 
 
GEOGRAFIA VAI A ESCOLA: os games na construção de saberes O projeto 
GEOGRAFIA VAI À ESCOLA é promovido pelo Núcleo de Estudos de Geografia 
Fluminense - NEGEF atuando em conjunto com o Departamento de Seleção 
Acadêmica - DSEA. Trata-se de apresentar a ciência geográfica às escolas do ensino 
médio, dando enfoque a esclarecimento do conteúdo programático e da estrutura do 
curso de geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, o 
projeto destaca a importância da ciência geográfica na sociedade, bem como da 
atuação profissional do geógrafo. A realização do projeto ocorre mediante contato 
entre os responsáveis do DSEA, da escola a ser visitada e dos bolsistas do próprio 
NEGEF. Dentre as atividades, é elaborado material a ser exibido nas apresentações, 
sorteio de livros para alunos e confecção de relatório das atividades. Além disso, 
durante as palestras objetiva-se apresentar o vestibular da UERJ com o intuito de 
esclarecer qualquer dúvida, sobretudo, referente a forma de ingresso, como os 
sistemas de cota e as fases do vestibular. No corrente ano, uma das atividades do 
projeto foi desenvolvida em parceria com o Núcleo de Games, Atividades e 
Metodologia de Ensino - NuGAME do Colégio Pedro II. Criado em 2015, o objetivo do 
núcleo é desconstruir discursos que afastam os jogos das escolas e criar pontes entre 
estes e o ensino da Geografia, tendo como referencial teórico autores/as do campo 
do estudo dos jogos (HUIZINGA, 2012) e dos game studies (MURRAY, 2003; 
AARSETH, 2001; SALEN & ZIMMERMAN, 2003); da Geografia, no âmbito dos estudos 
sobre games (ASH, J. e GALLACHER, 2011), de seus conceitos-chave (RAFFESTIN, 
1993; HAESBART, 2007; SAQUET, 2011) e das temáticas relacionadas à escola 
(CAVALCANTI, 2012). Abarcando os games como produtores de narrativas sobre 
determinados espaços e grupos sociais, o projeto contribui não só para ressignificar 
o olhar dos participantes sobre os jogos digitais, compreendendo os recursos 
utilizados na construção dos discursos através dessa linguagem, como também da 
importância da Geografia para tornar esses games inteligíveis a partir de referências 
teóricas da disciplina. Nesse sentido, conceitos-chave como território, paisagem e 
lugar, ou mesmo metodologias de pesquisa como trabalho de campo foram 
empregadas como ferramentas conceituais e ações de pesquisa. As investigações 
desenvolvidas ao longo do projeto possibilitaram uma atuação dos grupos envolvidos 
no campo não só da pesquisa, como também do ensino, através da elaboração de 
material didático utilizado por outros estudantes, e da extensão com atividades 
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destinadas a comunidade escolar. O projeto desenvolvido em parceria possibilitou 
estreitar os laços entre a Academia e o Ensino Básico, sendo desenvolvido por 
pesquisadores da UERJ e do Colégio Pedro II, envolvendo estudantes dos três níveis 
de ensino: do ensino fundamental até a pós-graduação. 
 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
  



 

0324 
 

 
A EVASÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ESTUDO DE CASO NOS CURSOS 
SEMIPRESENCIAIS DA UERJ NO POLO EAD DE NOVA FRIBURGO 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 
Estagiário(s):  
TATIANA DE ARAUJO 
 
A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade educacional com grande expansão, 
mediada por tecnologia, que proporciona flexibilidade, autonomia, interatividade e 
construção do conhecimento, além de facilitar o acesso ao Ensino Superior para áreas 
afastadas dos grandes centros. Atualmente, o Polo EAD de Nova Friburgo/RJ conta 
com três cursos de formação docente em nível de graduação – Licenciatura em 
Pedagogia, Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Geografia –, 
oferecidos na modalidade semipresencial pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), através de sua participação no Consórcio CEDERJ (Centro de 
Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) e do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). No entanto, estudos apontam que a EAD está 
associada a uma alta taxa de evasão, que se caracteriza pelo ato de abandono ou 
desistência sem conclusão, e que isso acontece, principalmente, nos primeiros 
períodos do curso, pela não adaptação do estudante à uma nova modalidade de 
ensino-aprendizagem. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo relatar as 
ações que vêm sendo realizadas pelos bolsistas envolvidos no projeto, que também 
são licenciandos da educação a distância: acompanhar o desenvolvimento dos 
calouros dos cursos semipresenciais da UERJ no Polo EAD de Nova Friburgo, 
investigar o motivo da desistência e propor soluções para minimizar a evasão. Para 
tal, foram realizados: revisão bibliográfica a respeito da evasão nos cursos a 
distância, com ênfase nos trabalhos já desenvolvidos no próprio Polo, desde 2011, e 
levantamento quantitativo utilizando os dados contidos no sistema acadêmico do 
Consórcio CEDERJ para obtenção do número total de alunos inscritos por disciplina e 
os possíveis evadidos nos referidos cursos. Inicialmente, todos os inscritos no 
primeiro período foram contatados através de ligação telefônica para conversa e 
esclarecimentos de dúvidas, com o apoio dos tutores coordenadores de cada curso. 
Posteriormente, os alunos que apresentavam falta em alguma atividade acadêmica 
foram contatados e acompanhados, a fim de incentivar e apoiar no prosseguimento 
do curso, identificar o motivo do afastamento e orientá-los para minimizar a evasão. 
Cumpre ressaltar que estas ações têm se constituído como poderoso apoio à gestão 
acadêmica dos cursos e do Polo de apoio presencial, bem como de fundamental 
importância na formação dos bolsistas, uma vez que, como futuros professores, irão 
se deparar com problemas semelhantes em sua prática cotidiana. 
 
E-mail: fatima_kzam@yahoo.com.br 
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DE MÃOS DADAS COM A PEDAGOGIA 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE TECNOLOGIA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
RITA DE CASSIA DA S. MARCONCINI BITTAR 
Supervisor(es) Participante(s):  
Alexandre Torres 
Estagiário(s):  
MARIA CAROLINA SALES FONSECA 
Voluntário(s):  
Estela Teixeira Passos 
Julia Novaes Gomes 
A Faculdade de Tecnologia do Campus Regional de Resende completa em 2018, 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, nos 
diversos setores da unidade, para que haja maior produtividade e agilidade nas 
diferentes atividades inerentes à função. As ações realizadas por meio 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, 
conta com o apoio do coordenador do curso de Engenharia Química. A unidade está 
sem pedagoga desde a aposentadoria da pedagoga Nilce. Os objetivos deste projeto 
são: apoio pedagógico nos cursos de Engenharia de Produção, Mecânica e Química; 
divulgar os cursos em feiras e em colégios, junto com os alunos e professores da 
instituição; integração da UERJ com a Região Sul Fluminense; a avaliação do guia do 
estudante; participar de reuniões de planejamento e elaboração de programas; 
acompanhar os ingressantes na Fat, durante palestras de Boas Vindas e informações 
sobre a Universidade e da cidade de Resende; solicitar material dos alunos cotistas. 
A aluna bolsista desenvolveu todas as atividades propostas no projeto, junto com o 
coordenador. A aluna também auxiliou nas atividades com os alunos e na 
comunicação professor / aluno e no apoio aos alunos ingressantes. A aluna fez todo 
o levantamento dos dados para avaliação do guia do estudante, onde pelo segundo 
ano consecutivo, o curso de Engenharia foi classificado em 4 (quatro) estrelas, sendo 
esse um fator motivador para alunos e professores. A aluna organizou as planilhas 
para a compra de materiais dos cotistas. A comunicação da bolsista entre os alunos 
e professores foi ótima, o que permitiu uma grande visibilidade do projeto na 
Faculdade de Tecnologia. Agora o projeto conta com a aluna voluntária do curso de 
Engenharia Química, que trabalhará em conjunto com a bolsista e com o coordenador 
do curso de Engenharia Química. Buscamos também, motivar os alunos de forma a 
diminuir a evasão, conhecendo os projetos da faculdade de Tecnologia. Nossa 
unidade vem sofrendo com a evasão de alunos e a baixa relação candidato vaga no 
vestibular, como consequência da grave crise pela qual estamos passando. 
Participamos da FLIR (Feira do Livro de Resende), da Uniexpo Vale 2018 em São José 
dos Campos, da Uniexpo Campinas 2018, palestras em escolas, semana das 
profissões do Colégio Vest em Resende. Desenvolvendo em conjunto com os 
professores a documentação para o Reconhecimento do curso de Engenharia de 
Produção. A aluna também participou dos projetos sociais da unidade. Os resultados 
alcançados atingiram os objetivos do projeto. 
E-mail: rita.bittar@hotmail.com 
  



 

0326 
 

 
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):  
Hiran Barbosa de Castro 
Ana Beatriz Sousa dos Anjos 
Larissa Silva de Santana 
Leticia Fontella dos Santos Oliveira 
 
A Geo UERJ, em formato impresso, foi criada em 1997 e registrada sob o número 
ISSN:1415-7543 (impresso), 1981-9021(eletrônica). É uma publicação do Instituto 
de Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, publicada semestralmente 
e em caráter excepcional, poderá haver também números especiais. Sendo veículo 
de registro e divulgação científica, tem como objetivos: a). Publicar trabalhos inéditos 
de revisão crítica sobre tema pertinente à Geografia e áreas afins ou resultados de 
pesquisas de natureza empírica, experimental ou conceitual; b). Fomentar o 
intercâmbio de experiências em sua especialidade com outras Instituições, nacionais 
ou estrangeiras, que mantenham publicações congêneres; c). Defender e respeitar 
os princípios do pluralismo de ideias filosóficas, políticas e científicas. A Geo UERJ é 
uma publicação semestral do Instituto de Geografia e Programa de Pós-Graduação 
em 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, 
prezando por sua identidade a revista se mantém atemática. No ano passado a Geo 
UERJ completou vinte anos de existência em virtude disso algumas modificações 
serão implementadas até o final do ano de 2018: a primeira delas é a inclusão do 
DOI nos textos publicados de 2009 em diante, a informação está disponível no 
resumo de cada texto no site da revista; a submissão de textos permanece em fluxo 
contínuo; disponibilizaremos todo o conteúdo elaborado ao longo desses anos, desde 
o número um até o atual; o site da revista foi alterado para dar mais clareza a 
informações bem como um layout mais moderno; foi criada uma fanpage para a 
divulgação dos textos no Facebook; no último ano além das bases de dados em que 
já estava indexada a saber, Geodados, Latindex, Sumário.org, Periódicos Capes, 
Jounals for Free, Diadorim, REDIB, Google Scholar, Cengage Learning, DOAJ, Livre, 
Road, DRJI, OAJI, Jounals TOCs a revista passou a figurar na LatinRev e no Emerging 
Sources Citation Index (ESCI) da Web of Science as indexações auxiliam na 
divulgação da Geo UERJ e reconhecimento da importância da revista junto ao meio 
acadêmico. A submissão é através do Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ, que 
utiliza o Open Journal System (OJS), os artigos são selecionados através da avaliação 
duplo-cega, por no mínimo dois avaliadores. A publicação é de acesso aberto estando 
licenciada coma a Creative Commons BY-NC-SA que significa que o texto pode ser 
compartilhado e modificado desde que a fonte seja citada, o material publicado não 
pode ser utilizado para fins comerciais e as derivações do material original devem 
ser compartilhadas utilizando o mesmo tipo de licença 
 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.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 DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 
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. 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. 
 
E-mail: fatima_kzam@yahoo.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):  
Letícia Fontella dos Santos Oliveira 
Ana Beatriz Sousa dos Anjos 
Elton Simões Gonçalves 
Gustavo Bezerra de Brito 
Hiran Barbosa de Castro 
Janaina Maia Medina 
Larissa Silva de Santana 
Phelipe Zache Gonçalves 
 
Entre os anos de 2002 e 2018, o NEGEF apresentou para os municípios de Quissamã, 
Macaé, Nova Friburgo, Rio Bonito, Teresópolis, Itaboraí, Três Rios, Natividade e Barra 
do Piraí, o Atlas Geográfico Escolar. Nos atlas constam mapas temáticos que 
apresentam a posição dos municípios no estado do Rio de Janeiro, mapas geológicos 
e geomorfológicos (relacionados ao relevo), mapas de solos, dos principais núcleos 
urbanos do município, além de dados do IBGE, fotografias ilustrativas da realidade 
vivida pelos alunos do município, etc. Neles encontramos um material de formato 
fácil de ser manuseado pelos alunos e pelos interessados, em geral. Os 
procedimentos metodológicos basearam-se em levantamento bibliográfico de 
informações sobre o contexto socioeconômico e ambiental da área e dos problemas 
em estudo. Os atlas dos municípios de Teresópolis, Nova Friburgo e Macaé estão 
sendo atualizados pelos bolsistas do NEGEF. Aliado ao projeto dos Atlas, há a 
intenção de trabalhar com geoprocessamento, através das imagens de satélite dos 
municípios adquiridas pelo Instituto de Geografia da UERJ. Os Atlas visam a 
construção de um material didático com informações municipais e para que os alunos 
construam uma identidade territorial, para que esses alunos possam estudar a 
geografia do município, uma vez que a grande maioria dos livros didáticos não trazem 
informações em nível municipal. Esse é um trabalho coletivo que perpassa a 
pesquisa, o ensino e a extensão. Pois todo o material elaborado é fruto de uma 
rigorosa investigação, com uma reflexão sobre os caminhos de uma pesquisa 
municipal, em que são gerados os relatórios de pesquisa. Após se trabalha o processo 
de transposição didática no qual os conceitos e informações são apresentados em 
uma linguagem aos alunos do ensino fundamental. Alunos de graduação e pós-
graduação participam ativamente do processo, com várias leituras e discussões sobre 
os textos e representações pois o material disponibilizado é quase um livro didático. 
Sempre contamos com professores dos municípios nos auxiliando na leitura crítica 
do material elaborado, eles são fundamentais nesse processo, pois o nosso olhar 
sempre é de fora, estrangeiro. Acreditamos assim estar efetuado pesquisa, ensino e 
extensão e auxiliando os municípios com um material didático atualizado e que 
contribua para a construção de uma identidade territorial a partir do lugar face a uma 
realidade tão globalizada. Dessa forma a nossa universidade estadual se faz presente 
nos municípios e contribui efetivamente para a melhoria do ensino. Esse material 
será postado em pdf no site da editora da UERJ e poderá ser obtido de forma gratuita. 
Esperamos assim que os professores e alunos e toda a população se beneficie desse 
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material e avance na construção do conhecimento, que ele seja um ponto de partida 
na construção da identidade territorial dessas populações. 
 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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EXPERIMENTOS E AULAS LÚDICAS: AMPLIANDO A MOTIVAÇÃO NO 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Ensino-Aprendizagem 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FATIMA KZAM DAMACENO DE LACERDA 
Estagiário(s):  
HUGO CARVALHAL SILVA 
 
A educação no Brasil tem se mostrado em crise, com altos índices de evasão, 
repetência e falta de motivação por parte dos alunos. Nesse contexto, se faz 
necessária uma estratégia de ensino que estimule os discentes e que os mantenham 
interessados em aprender, especialmente no que se refere ao ensino de ciências. 
Dessa forma, este trabalho objetiva relatar atividades realizadas no período 
compreendido entre 2016 e 2018, no âmbito de um projeto de iniciação à docência 
(ID), que visavam pesquisar, discutir e experienciar a inclusão das artes na educação 
científica escolar. Para tanto, foi feita uma extensa pesquisa bibliográfica em sites 
acadêmicos utilizando como palavras-chave: “educação em ciências”; “experimentos 
no ensino de ciências”, “ciência e arte”, “interdisciplinaridade”, “arte-educação”. 
Baseado na literatura pesquisada, foram realizadas aulas práticas e jogos em 
aproximadamente dez turmas de ensino fundamental, do sexto ao nono ano, na 
Escola Comunitária Marcílio Dias, em Nova Friburgo, com a supervisão do professor 
regente de Ciências; duas Mostras de Artes no Polo de Educação a Distância de Nova 
Friburgo, com a participação de estudantes dos cursos de licenciatura; aulas de teoria 
musical ministradas a crianças, de idades variando de seis a doze anos, do Instituto 
Casa Madre Roseli, em parceria com a Sociedade União Beneficente Humanitária dos 
Operários. As atividades realizadas no Colégio Marcílio Dias envolveram aulas 
práticas (modelo de pulmão com material reciclável, sistema solar no palito, projeto 
de célula com massa de modelar), experimentos (extrato de repolho roxo como 
indicador de pH) e jogos (bingo atômico) e tiveram resultados positivos, 
principalmente no que diz respeito à motivação e envolvimento dos estudantes. As 
duas Mostras de Artes realizadas no Polo possibilitaram a discussão sobre o potente 
diálogo entre as artes e as ciências no ambiente escolar, com a realização de 
palestras, oficinas, exposições e minicursos. Na Casa Madre Roseli, a inclusão de 
atividades lúdicas permitiu um melhor aproveitamento das aulas pelas alunas que, a 
princípio, não demonstravam maior interesse. Concluindo, pode-se dizer que as 
brincadeiras educativas, experimentos e aulas práticas permitiram incentivar os 
discentes a aprender mais. Percebemos, ainda, que a combinação Arte e Ensino de 
Ciências é uma estratégia poderosa para motivar os alunos, sendo essa uma área 
que ainda precisa ser melhor explorada, principalmente nos cursos de formação de 
professores. 
 
E-mail: fatima_kzam@yahoo.com.br 
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O ENGENHEIRO NA ESCOLA: OFICINAS `MÃO NA MASSA` PARA ALUNOS 
DO ENSINO BÁSICO 
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):  
Igor da Costa Taveira Silva 
 
A Educação no Brasil e no mundo passa por um processo de profundas mudanças, 
onde conceitos e paradigmas antigos vem sendo criticados e revistos, impulsionadas 
também pelas transformações causadas pelo uso da tecnologia e das novas relações 
sociais. Pretendemos, com esse projeto, provocar melhorias na formação do 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, adequados à realidade da região, voltados para a área 
tecnológica. Através de Oficinas mão na massa facilitadas pelos bolsistas do curso de 
Engenharia pretendemos também disseminar a cultura de inovação e do “aprender 
fazendo” em escolas públicas e dessa forma, dar uma pequena contribuição na 
diminuição da distância entre a universidade (e o saber acadêmico e científico) e o 
aluno de escola pública. Por outro lado, a abordagem “mão-na-massa” para a 
melhoria do processo de aprendizagem em qualquer nível considerado (ensino básico 
ou superior) pode ser justificada por novas teorias sobre motivação tais como a 
Teoria da Autodeterminação de E.L.Deci e R.M.Ryan. Essa teoria diz basicamente que 
a probabilidade de sucesso em uma determinada tarefa é maior quando a motivação 
é intrínseca, enquanto o desempenho cai quando são oferecidas recompensas 
externas. Deci & Ryan concluíram que os componentes fundamentais da motivação 
são a autonomia, a competência e o relacionamento interpessoal. Um segundo 
componente importante no estudo da motivação humana é a idéia de auto-eficácia, 
proposta por A. Bandura a qual diz que quando acreditamos que somos capazes de 
realizar uma tarefa, aumenta nossa probabilidade de sucesso. Acreditamos assim 
que aidealização e realização de projetos por parte dos alunos do ensino básico, 
ancorados no uso de ciência e da tecnologia e apoiados por alunos de engenharia 
como seus mentores/facilitadores irá provocar uma melhoria nos processos de 
aprendizagem de ambas as partes, em um sentido mais amplo do que a simples 
aquisição de conteúdo. Com esse objetivo oferecemos Oficinas de Aprendizagem 
Criativa e Mão na Massa para alunos e educadores da rede pública, usando como 
ferramentas a Programação de Jogos com o uso do Scratch e a utilização de circuitos 
elétricos básicos e motores para confecção de brinquedos/protótipos com uso de 
material de baixo custo como garrafas pet e papelão. Além das oficinas, participamos 
da elaboração do projeto do espaço maker da FAT que está sendo construído em 
parceria com a Incubadora Sul Fluminense (Lab Ideias) e iniciamos o estudo de 
metodologias para a avaliação de processos relacionados com o desenvolvimento de 
habilidades como a criatividade, trabalho em equipe e resolução de problemas. 
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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):  
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. 
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A UTILIZAÇÃO DO GOOGLE CLASSROOM NA MONITORIA DE GEOGRAFIA 
AGRÁRIA 
Área temática: Ciências Humanas / Geografia / Geografia Humana 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
NILTON ABRANCHES JUNIOR 
Estagiário(s):  
Dimitri Andrey Scarinci 
 
Atualmente, a prática pedagógica se revoluciona ao convivermos cada vez com os 
recursos tecnológicos no nosso dia a dia. O uso do meio digital faz com que mudemos 
as nossas práticas cotidianas. Torna-se necessário afirmar que as mudanças no 
ambiente educacional não abrange apenas o nível básico, mas também o nível 
superior, pois a formação de professores precisa estar conectada com a mudança de 
ambiente e das relações que a escola passa no contexto globalizado que vivemos. 
Através dessa premissa, o presente trabalho busca analisar os impactos produzidos 
com a adoção da plataforma Google Classroom como ferramenta de aprendizagem 
nas atividades da monitoria na disciplina da graduação de Geografia Agrária da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Campi Maracanã). Abordar o uso do 
Classroom como ferramenta de aprendizagem e contextualizar a monitoria no 
ambiente da universidade se apresentam como objetivos complementares. A 
justificativa do trabalho se sustenta nas novas possibilidades de aprendizagem que 
os recursos tecnológicos oferecem e como as experiências de utilização dos mesmos 
podem ser relatadas como também modificam a forma de ensinar praticada até 
então. No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, estes foram divididos 
em duas etapas que convergem para a elaboração do relato de experiência sobre a 
utilização da plataforma nas atividades da monitoria. A primeira etapa constitui-se 
da seleção de material proveniente da plataforma e que foram utilizados na 
monitoria. Esta seleção serviu como base para o relato da monitoria. A outra etapa 
compreende a revisão bibliográfica acerca de diferentes áreas para fundamentar os 
conceitos abordados ao longo do trabalho. O acesso à plataforma Classroom ocorreu 
através da inserção dos alunos no grupo criado previamente na plataforma. O acesso 
pode ocorrer via navegador, aplicativo ou aviso por email. A interface inicial tanto no 
computador como no smartphone oferece a visualização da identificação da turma, 
do administrador daquela turma e da postagem mais recente ou posta como 
relevante em comparação com as demais postagens. O Classroom serviu como 
ferramenta para o desenvolvimento dos seminários que foram à terceira avaliação 
da disciplina. Os seminários tiveram como objetivo principal realizar a transposição 
didática de temas da Geografia Agrária para aulas do ensino básico. A turma foi 
dividida em 6 grupos de 2 ou 3 alunos. A avaliação consistiu na elaboração do plano 
de aula, adequação do tema à didática escolar, sugestão de atividade ao final da aula 
e apresentação. No Classroom foram disponibilizados materiais de apoio gerais como 
o modelo de plano de aula e textos de apoio específicos para cada grupo além das 
instruções para o desenvolvimento da avaliação. É possível afirmar que a experiência 
da utilização do Classroom foi satisfatória, pois insere nova dinâmica a disciplina da 
graduação de Geografia Agrária. 
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BANCO DE IMAGENS 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DANIELLE RIBEIRO DA SILVA 
Estagiário(s):  
Karen Marcelle da Silva Moura 
Lucas Rosas Miranda de Souza 
 
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 visual informatizada 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 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 em más condições de conservação. Trata-se de um tratamento complexo 
e profundo, com a finalidade de revitalizar um bem cultural, resgatando valores, 
características históricas, estéticas do patrimônio cultural da Universidade. 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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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):  
Carolina Conceicao de Carvalho Dias 
 
Este projeto 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. Visto a necessidade de se 
construir espaços de convivência entre os idosos, cujo número cresce cada vez mais 
no Brasil, o projeto Fazendo Arte entre a Psicologia e a Música, por meio de 
discussões em grupo de forma dinâmica e participativa, procura combinar aspectos 
e temas referentes à subjetividade com uma reflexão e interpretação sobre a arte 
(em especial, sobre a música), como forma de melhorar a autoestima e a qualidade 
de vida dos idosos.O trabalho no curso é feito de forma bem dinâmica, com 
discussões em roda, de modo que todos os alunos se sintam envolvidos e motivados; 
o desenvolvimento da aula é feito por estagiários do curso de Psicologia da UERJ que, 
sob a supervisão da coordenação pedagógica, desenvolvem temas importantes da 
Psicologia; as discussões são abertas e os professores estão atentos às sugestões 
demandadas pelos alunos; um elemento principal do trabalho é a música, escolhida 
cuidadosamente de acordo com o tema a ser trabalhado e colocada em momentos 
estratégicos da aula, de forma a ser interpretada e refletida. As músicas são, em 
geral, de conhecimento dos alunos, para que eles possam cantá-la e pensar sobre 
ela de forma diferente do que haviam feito até então, junto com as reflexões e 
vivências do grupo. A avaliação é feita por meio de relatórios e encontros semanais 
com a coordenação pedagógica da Unati, que orienta todo o processo. A justificativa 
deste projeto, se dá devido ao fato de a longevidade ser uma das grandes conquistas 
do século XXI (desenvolvimento social, tecnológico e científico, processo de 
urbanização e industrialização de uma sociedade) que, juntamente com a queda da 
natalidade, vem ocasionando um drástico envelhecimento da população mundial. O 
envelhecimento das populações começou em épocas diferentes, em países diferentes 
e vem evoluindo em proporções variantes. O IBGE publicou um preocupante estudo, 
onde foi acompanhado o crescimento populacional brasileiro por faixa etária. Os 
números não deixam dúvidas: enquanto a população de jovens (0 a 19 anos) cresceu 
2,5%, a população de idosos (acima de 70 anos), cresceu 68%. Isto significa um 
aumento da população de idosos a um ritmo 26 vezes maior que a de jovens! Mas 
este crescimento ainda não é com qualidade de vida. Ser saudável é ter um estado 
positivo no qual suas capacidades, sentidos, intelecto e psiquê se encontrem num 
nível máximo de atividade. 
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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 
 
Este projeto foi criado visando melhor integração e ressocialização do aluno idoso, 
legitimando aprimoramento de conhecimentos amplos e culturais acerca das 
condições para um envelhecimento mais saudável. Com intuito de desenvolver a 
consciência histórica do aluno, visando sempre à função social da disciplina, o curso 
História e Cultura permite uma troca de saberes culturalmente construído pelos 
idosos ao longo de sua trajetória de vida, com conhecimentos acadêmicos dos 
professores e estagiários, transformando - os em cidadãos plenos ao buscar no 
passado uma oportunidade para refletir sobre o futuro.O objetivo é promover 
atividade interdisciplinar e as historicidades, possibilitando participação reflexiva do 
educando além de promover a inserção social do idoso e incentivar a realização de 
trabalhos em grupo.As atividades são feitas semanalmente (não exige escolaridade) 
promovendo aprendizado interdisciplinar, partindo de reflexões históricas com auxílio 
de tecnologias diversificadas (áudio e vídeos) que tornam a aula bastante interativa 
e didática. A pesquisa é constante nesta atividade, com demonstração dos vídeos 
educativos e elaboração do que foi pesquisado em apostilas para conhecimentos dos 
idosos. Aponta uma educação permanente como prática social humanizadora, com 
finalidade de transmitir uma análise crítica da cultura construída historicamente pela 
humanidade. Com o aumento da expectativa de vida, o idoso passou a ser um sujeito 
mais ativo na sociedade, ansiando por projetos futuros e acompanhando as 
transformações no mundo contemporâneo. O projeto História e Cultura proporciona 
ampla oportunidade de reciclagem e atualização cultural, através de atividades 
interdisciplinares. Inserido no propósito de manter a mente dos nossos alunos 
sempre ativa e trabalhando de forma produtiva e saudável, o presente curso utiliza 
como carro chefe uma abordagem histórica – cultural das temáticas propostas. 
Partindo do princípio “História, mestra da vida”, buscando tratar temas atuais e 
simultaneamente resgatar sua origem na história da humanidade, trabalhando os 
aspectos culturais de maneira a desenvolver nos alunos a construção de uma 
consciência histórica. Tornando-os mais críticos e conscientes, visando promover a 
inserção desses idosos na sociedade de maneira a se sentir indivíduos ativos e 
agentes formadores.Por fim vale ressaltar que este curso é muito procurado devido 
ao fato das atividades fomentarem a ampliação de conhecimentos diversificados 
objetivando os direitos de cidadania dos alunos da terceira idade. 
 
E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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MEMÓRIA UERJ EM VÍDEO IMAGENS EM MOVIMENTO 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DANIELLE RIBEIRO DA SILVA 
Estagiário(s):  
Elisa Aguiar Mourão 
 
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. 
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REFLEXÕES SOBRE O ENVELHECIMENTO HUMANO 
Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Psicologia Social 
Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CELIA MARIA DE SOUZA SANCHES VIEIRA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Wallace Hetmanek dos Santos 
Estagiário(s):  
Débora Evelyn Azevedo Barbosa 
 
O curso de Reflexões sobre Envelhecimento Humano acontece semanalmente em 
grupo de discussões sobre temas relevantes da população idosa e se propõe a dar 
conta de indicar soluções para os meandros do envelhecimento humano, 
reconhecendo as singularidades e a heterogeneidade deste processo, além de estar 
em sintonia com o conceito de Promoção de Saúde, um conceito importante e 
disseminado pela Organização Mundial de Saúde que tem como marco a Carta de 
Ottawa, pela proposta de criação de um ambiente saudável, por ter como um de seus 
objetivos capacitar a comunidade e por desenvolver habilidades individuais e 
coletivas para entender, aumentar o controle e melhorar sua saúde. Shephard (2003) 
esclarece que os cientistas visualizam o corpo humano como uma peça de 
maquinário, de muita complexidade e sendo assim está sujeita aos desgastes, e 
falhas inevitáveis podem ocorrer com o passar do tempo. Este esclarecimento nos 
faz entender o envelhecimento no corpo humano como uma perda progressiva de 
adaptabilidades fisiológicas ao ambiente externo. Ocorre em muitos casos à perda de 
valores, baixa autoestima, depressão, dificuldades de expressão, entre outros. O 
paradigma de desenvolvimento utilizado é o do life span ou desenvolvimento ao longo 
de toda vida (Baltes, 1987) numa perspectiva atualizada, em sintonia com as 
diretrizes da visão psicológica dentro da Gerontologia. O modelo de observação é 
qualitativo e pautado no auto relato e na visão do professor sobre indicadores de 
saúde. Os objetivos desse curso são: Ampliar a visão do que seja um cuidado global 
com a saúde, exemplificado e discutido pelos encontros em grupo, trocas afetivas 
entre os idosos do grupo para modificar o aspecto social; ampliar a rede de suporte 
e assim rever a saúde global e a qualidade de vida.Ampliar a visão política, sobre 
direitos e deveres; fortalecer as iniciativas culturais em grupo; desenvolver 
habilidades sociais;facilitar o equilíbrio emocional com um viés pedagógico. 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 como a nossa; 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. 
 
E-mail: sanches_celia@yahoo.com.br 
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ACERVO DE CURRÍCULOS DE GRADUAÇÃO UERJ: UM ESTUDO SOBRE O USO 
DE ARQUIVOS UNIVERSITÁRIOS COMO FERRAMENTA DE PESQUISA 
ACADÊMICA 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Currículo 
Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCELA COSTA SOARES 
Supervisor(es) Participante(s):  
Helaine Cristine Silva David 
Estagiário(s):  
Bruna de Lima Camelo 
 
O trabalho aqui apresentado foi concebido com o objetivo de apresentar o projeto 
“(Re)Construção do Acervo de Currículos de Graduação da Uerj’’ e as atividades 
acadêmicas desenvolvidas no âmbito dele. Nos últimos anos, por conta de diversos 
fatores, muito se tem discutido, no âmbito das Universidades sobre reformas 
curriculares, processos avaliativos e, consequente, sobre a formação profissional, 
sócio-cultural dos discentes e, por que não dizer, sobre a própria Universidade. 
Cotidianamente, fica urgente pensar uma formação acadêmica que vise edificar um 
profissional capaz de atuar no mundo com o intuito de promover mudanças 
significativas na relação com a sociedade por meio de novos paradigmas. Tal 
movimentação coloca o processo de reforma curricular em destaque, uma vez que é 
através da estruturação dos currículos, aliados às atividades de pesquisa e de 
extensão que a Universidade nos mostra o perfil dos profissionais que ela quer formar 
e, como ela compreende o mundo e suas demandas. As IES têm como característica 
básica ser um locus onde a investigação científica e a produção do conhecimento são 
incentivadas em todos os seus espaços. Sendo assim, com o objetivo de promover 
um ambiente de pesquisa afinado com as necessidades da Universidade e pensando 
nos profissionais que esperamos formar, o projeto que permitiria a reestruturação do 
Acervo de Currículos de Graduação da Universidade começou a ser idealizado com o 
intuito de ser um espaço para pesquisa acadêmica e técnico-pedagógica na área de 
Educação e da História da Educação. Tal inciativa foi pensada por entendermos que 
os documentos presentes no Acervo são um importante material de pesquisa e que 
estavam, até aquele momento, sem exercer sua função na Universidade por falta de 
uma organização que possibilitasse tal ação. Dentre os documentos disponíveis no 
Acervo, datados a partir de década de 70, temos um material bibliográfico formado 
por vários tipos de arquivos pertinentes a burocracia/legislação Universitária para 
criação dos seus cursos e para gerenciamento de suas atividades. O material 
presente no Acervo tem a função de permitir ao pesquisador formar um panorama 
sobre uma parte importante da Historia de construção da nossa Universidade e do 
nosso Estado. São documentos que apresentam uma função sócio-acadêmica, 
documentos “vivos” que têm sua função revalidada a cada pesquisa.Desde a sua 
criação, ainda como Universidade do Distrito Federal (UDF) em 1950, a UERJ passou 
por mudanças curriculares e estruturais que representam uma parte importante na 
construção sócio-histórica do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, promover meios 
para preservar essa história é uma movimentação importante tanto para nos ajudar 
a entender a Universidade que temos hoje, como para pensar e propor novas 
movimentações para esse espaço de investigação cientifica. 
 
E-mail: marcelacs2011@gmail.com 
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CADERNOS DE GRADUAÇÃO: DIALOGANDO COM A PRÁXIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
TANIA MARIA DE CASTRO CARVALHO NETTO 
Supervisor(es) Participante(s):  
CARMEM LÚCIA PEREIRA PRAXEDES 
Voluntário(s):  
THYAGO MARTINS CRUZ 
 
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, 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 pag. da EdUerj, denominada “Licenciatura Sem Fronteiras: Semiosferas 
em Transformações”. Agora em 2018, 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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INFORMÁTICA APLICADA A PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 
Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ULISSES CARRAMASCHI CAVALCANTI 
Supervisor(es) Participante(s):  
José Mauricio de Oliveira Marins 
Estagiário(s):  
Otton Cavalcante Sierpe 
 
O projeto Informática Aplicada a Processos Educacionais tem como objetivo 
centralizar os processos de melhoria tecnológica e de difusão das informações 
produzidas pelo Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP) por 
meio da informatização, da atualização, da criação e da divulgação de procedimentos 
que influenciem no bom funcionamento das Unidades Acadêmicas e, 
consequentemente, na vida acadêmica dos discentes da UERJ. Neste contexto, temos 
a necessidade de conhecimentos tecnológicos, conhecimentos pedagógicos, 
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 de procedimentos e/ou aplicativos. 
Desde a criação do projeto, já foram criadas as páginas eletrônicas do DEP, da 
Intranet e do Ementário das Disciplinas de Graduação da UERJ e os softwares de 
cadastro e análise os registros de integralização e rematrícula, de auxílio financeiro 
a estudante para apresentação de trabalho em congresso e trabalho de campo, de 
simulação de cadastro de curso no Sistema Acadêmico de Graduação (SAG) da 
Diretoria de Informática da UERJ e de contagem e análise de alterações especiais em 
inscrição de alunos (AE), que foi integrado ao SAG, o que para nós foi um grande 
reconhecimento pela SR-1 do nosso trabalho. Com o sucesso que tivemos ao 
incorporar ao SAG a contagem de AE, pretendemos agora incorporar os dados do site 
do ementário ao SAG, ampliando e melhorando o alcance desta informação tão 
importante para alunos e professores. Estamos trabalhando na conversão para web 
dos manuais de procedimentos do DEP, com versões destinadas aos servidores do 
DEP, alunos, professores e servidores de secretaria de Unidades Acadêmicas. Deste, 
já foi finalizado e publicado na internet o manual destinado aos aluno, que foi 
chamado de manual do estudante. Há também, neste ano de 2018, uma parceria 
entre o DEP, Vice-reitoria e DINFO para a aplicação do questionário de avaliação dos 
alunos para 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. Neste ano tivemos o benefício de termos em nosso equipe um 
servidor que tem conhecimentos de programação de sites, que tem auxiliado 
bastante o nosso trabalho e transmitido uma gama de conhecimentos à equipe e em 
especial ao estagiário que é da área de Ciência da Computação. 
 
E-mail: ulisses.cavalcanti@gmail.com 
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MATERIAIS AUDIOVISUAIS PARA WEB 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Tópicos Específicos de Educação 
Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCIA TABORDA CORREA OLIVEIRA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Alexsandra Barbosa da Silva 
Charles Annibal dos Santos 
Rafael Silva da Costa 
Rosana Carlos Vidal Nascimento 
Estagiário(s):  
Monique Felix de Morais 
Voluntário(s):  
Andressa Dantas Cardozo 
Bruno Guimarães Ochotorena 
Danielle Cruz 
Rhayany Daniel dos Santos 
Shênia Mineiro Martins 
 
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 328.395 
visualizações, com 1.103 inscritos e 128 Videos. Também produzimos materiais 
audiovisuais para a Revista Eletrônica do Vestibular 
(http://www.revista.vestibular.uerj.br/), que tem uma seção que disponibiliza as 
questões comentadas do vestibular através de materiais audiovisuais; outra seção 
com materiais no mesmo formato para divulgação dos projetos de pesquisa 
desenvolvidos por professores da UERJ e uma terceira seção - a Série Carreiras - 
numa parceria, com objetivo de divulgar as especificidades dos cursos de graduação 
aos alunos do ensino médio, assim, desenvolvemos um acervo audiovisual com 
apresentação dos resultados dos diversos projetos de pesquisa desenvolvidos por 
professores da UERJ 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; o Tour da UERJ (http://latic.uerj.br/uerj360/) 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 desenvolvido para a Confederação 
Brasileira de Basquete (https://goo.gl/DCpoEd). 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 
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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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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Alexsandra Barbosa da Silva 
Charles Annibal dos Santos 
Rafael Silva da Costa 
Rosana Carlos Vidal Nascimento 
Estagiário(s):  
Rhayany Daniel dos Santos 
Voluntário(s):  
Andressa Dantas Cardozo 
Bruno Guimarães Ochotorena 
Danielle Cruz 
Monique Felix de Morais 
Shênia Mineiro Martins 
 
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. Frente a essa constatação, o projeto apresentado tem 
como objetivo: 1) A implantação e administração de um Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) disponibilizado a todos os docentes que desejarem utilizar em 
suas disciplinas de graduação (www.ead.uerj.br/ava ), a fim de possibilitar a 
utilização do espaço virtual como apoio a atividades presenciais. Vale ressaltar que, 
a legislação do MEC possibilita que 20% da carga horária dos cursos presenciais 
possa ser realizada à distância; 2) Oportunizar aos bolsistas experiências 
significativas neste campo de atuação, tendo em vista que devido ao caráter inovador 
dessas ferramentas, há poucos profissionais com conhecimento consolidado para 
criação e gerenciamento desse espaço, cada vez mais utilizado em diversas 
instituições; 3) O oferecimento de cursos/atividades que visem fomentar a reflexão 
sobre a prática pedagógica, num mundo permeado pelas Tecnologias de Informação 
e Comunicação, além, obviamente, de disponibilizar o suporte técnico e pedagógico 
para os docentes que desejam utilizar as ferramentas com seus alunos. De 2016 até 
hoje foram mais 300 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. 
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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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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):  
Matheus Aires Joventino 
 
O OBSERVE - Observatório de Estudos sobre Conjuntura e Emprego constitui-se em 
espaço de investigação sobre questões relacionadas às mudanças no mundo / 
mercado de trabalho e seus reflexos sobre a formação profissional / humana e nos 
currículos acadêmicos. Propicia ampla divulgação de vagas de estágios / trainees e 
de ofertas de empregos 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Alexsandra Barbosa da Silva 
Charles Annibal dos Santos 
Marcia Taborda Corrêa Oliveira 
Rafael Silva da Costa 
Estagiário(s):  
Danielle Cruz 
Max Daniel Silveira de Freitas 
Voluntário(s):  
Andressa Dantas Cardozo 
Bruno Guimarães Ochotorena 
Monique Félix de Morais 
Rhayany Daniel dos Santos 
Shênia Mineiro Martins 
 
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 no objetivo maior de oferecer um 
serviço de qualidade que possa estimular a Universidade em sua contribuição 
educacional e consequentemente social, o LaTIC desenvolveu o Portal de Publicações 
Eletrônicas do LaTIC (www.latic.uerj.br/revista/ojs), que foi elaborado através do 
software Open Journal Systems (OJS), que oferece acesso livre e imediato ao seu 
conteúdo, proporcionando maior democratização do conhecimento. Embora ainda, o 
preconceito em relação ao ciberespaço, o apresente como mero depósito de 
informação, é importante romper com esta interpretação limitada e ousar inovar a 
partir das ferramentas tecnológicas que muito podem oferecer à educação, incluindo 
a internet e os softwares, em seus variados recursos. Muito além do que mero 
depósito, o ciberespaço é um lugar propulsor da dinâmica social, onde é possível 
superar a característica da inércia comum na divulgação de informações e assumir 
uma propriedade de mudança constante, de transformação. Com vistas a essas 
possibilidades, 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 
Eletrônico 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 
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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. Torna-se portanto fundamental que 
nos apropriemos do conhecimento a respeitos das TICs, pois estas representam um 
importante grupo de ferramentas à disposição para contribuir com a produção do 
conhecimento e potencializar os processos educacionais e que por meio destas 
ferramentas emergem várias potencialidades no âmbito da educação. 
 
E-mail: zaninhavidal@gmail.com 
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PRIAAG: PROJETO INTERDISCIPLINAR DA ATENÇÃO A ALUNOS DE 
GRADUAÇÃO / UERJ EM PROCESSOS CRÍTICOS 
Área temática: Ciências Humanas / Psicologia / Tratamento e Prevenção Psicológica 
Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
TANIA MARIA DE CASTRO CARVALHO NETTO 
Voluntário(s):  
INGRID MARIA DA SILVA 
 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Lucia Carneiro Bielinski 
Estagiário(s):  
Bianca Pinheiro Machado 
 
O PROINICIAR VIRTUAL é um projeto que surgiu em 2007.2 e trata-se de um 
ambiente virtual de aprendizagem que utiliza o software livre, de apoio, denominado 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). O Proiniciar 
Virtual 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. A 
página possibilita a inscrição online nas atividades oferecidas pelo programa, a 
otimização do processo de comunicação e interação entre os alunos bolsistas 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 à 
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. A concepção metodológica que fundamentou o 
desenvolvimento do Proiniciar Virtual está apoiada na teoria sócio-interacionista, na 
qual as atividades priorizam as trocas entre os diferentes membros dos grupos. 
RESULTADOS OBTIDOS: O PROINICIAR VIRTUAL abrange a todos os alunos bolsistas 
do programa, informando sobre o processo de concessão de bolsas, realizando 
inscrições para as atividades acadêmicas, atendendo as dúvidas e solicitações dos 
alunos. Todas as dúvidas e solicitações são respondidas diariamente, bem como 
todas as inscrições para as atividades acadêmicas também são realizadas online. No 
que diz respeito especialmente aos bolsistas de EIC, diretamente relacionados a este 
relatório, oportuniza um acréscimo de conhecimentos e um diferencial em sua 
formação acadêmica, capacitando-os a exercer uma atuação especializada no campo 
educacional. Entendemos que as tecnologias de informação representam hoje um 
importante recurso para a inclusão social e o PROINICIAR VIRTUAL cumpre este papel 
dentro do PROGRAMA DE INICIAÇÃO ACADÊMICA. Utilizar os nossos recursos 
humanos com excelência continua sendo nosso grande desafio para uma proposta 
criativa e inovadora na área do ensino de graduação. 
 
E-mail: verarpn@yahoo.com.br 
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PROJETO ESTUDANTE CIDADÃO 
Área temática: Ciências Humanas / Educação / Administração Educacional 
Centro: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Unidade: SUB-REITORIA DE GRADUACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ULISSES CARRAMASCHI CAVALCANTI 
Supervisor(es) Participante(s):  
Caren Victorino Regis 
José Ricardo Pereira Santiago Junior 
Estagiário(s):  
Barbara Rodrigues Bittencourt 
 
O Projeto Estudante Cidadão foi pensado com o objetivo de melhor compreender as 
movimentações que envolviam os pedidos de rematrícula e Integralização curricular 
feito por alunos e ex-alunos e, os seus reflexos para a Universidade. A presença do 
projeto no Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP) se fez 
pertinente por conta missão do departamento que envolve todos os processos de 
orientação aos alunos. A partir da condução das atividades inerentes ao projeto vimos 
que a presença de alunos provenientes de cursos de licenciatura seria interessante 
pela possibilidade de aproximá-los de uma parte da prática pedagógica pouco 
difundida nas grades curriculares das licenciaturas. No referido projeto, as atividades 
desenvolvidas pelo estagiário se dão conjuntamente com o grupo de pedagogos do 
DEP, departamento este que está vinculado à Sub-Reitoria de Graduação (SR-1). 
Dentre as atividades realizadas pelo bolsista, estão: 1) acompanhamento dos alunos 
que solicitaram rematrícula e integralização curricular; 2) confecção de relatórios com 
dados quantitativos de pedidos de rematrícula e integralização curricular por curso, 
além dos dados da taxa de conclusão dos cursos de graduação (TCG); 3) análise das 
informações contidas no banco de dados dos alunos de rematrícula e integralização 
curricular; 5) auxílio aos pedagogos do DEP, com relatórios referentes às informações 
coletadas no projeto, com vistas a dar suporte ás suas orientações às Unidades 
Acadêmicas. Dentre os dados relevantes sinalizamos o total de estudantes que 
solicitaram tanto a rematrícula, quanto a integralização curricular, nos dois últimos 
anos: em 2017 foram 191 pedidos de rematrícula e 386 de Integralização Curricular. 
No ano de 2018, que ainda está com solicitações em andamento, temos 
provisoriamente, 135 pedidos de rematrícula e 111 de integralização curricular. A 
priori a coleta e o cruzamento de dados podem sinalizar quais cursos possuem maior 
evasão e quais cursos possuem maior retenção de estudantes; e diante de tais 
informações orientar possíveis ações para a resolução dessa problemática, a saber: 
estudantes que não terminam seus cursos - ou por abandono ou por não conseguirem 
concluir o curso no prazo estabelecido pela Instituição. Atualmente com o intuito de 
melhor aproveitar as informações coletadas no projeto estamos desenvolvendo 
relatórios específicos que visam auxiliar as unidades acadêmicas e, por conseguinte 
os alunos, a entender as causas que conduzem os mesmos pedidos de rematrícula e 
integralização curricular. Esperamos que esse trabalho de orientação, mais próximos 
dos alunos e das unidades acadêmicas nos permita minimizar significativamente o 
número de alunos que por motivos diversos não concluem seus cursos no prazo ou 
abandonam os mesmos. 
 
E-mail: ulisses.cavalcanti@gmail.com 
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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Charles Annibal dos Santos 
Marcia Taborda Corrêa Oliveira 
Rafael Silva da Costa 
Rosana Carlos Vidal Nascimento 
Estagiário(s):  
Andressa Dantas Cardozo 
Shênia Mineiro Martins 
Voluntário(s):  
Bruno Guimarães Ochotorena 
Danielle Cruz 
Monique Félix de Morais 
Rhayany Daniel 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. Sendo assim, o projeto UERJianos pelo 
Mundo coordenado pelo Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(LaTIC) 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, tais 
como: experiências de intercâmbio para outros países (alunos brasileiros); 
experiências de alunos de outros países na UERJ (estrangeiros); experiências em 
projetos da UERJ e experiências em estágios da graduação. Por meio do 
compartilhamento de suas experiências e dos saberes e práticas movidos e tecidos 
por esse alunos, ocorrem oportunidades de divulgação dos projetos e propiciam 
diálogos que impulsionam a visualização destas ações para que ampliem os sentidos 
para além da sala de aula, podendo vivenciar outros universos que percorrem a nossa 
universidade. O projeto incentiva a realização de intercâmbio, a participação em 
projetos acadêmicos voltados para a graduação da UERJ e a troca de informações e 
experiências que contribuam para uma formação mais enriquecedora. O projeto 
através do Blog (http://uerjianospelomundo.latic.uerj.br/) e da página no Facebook 
(http://www.facebook.com/UerJianosPeloMundo?fref=ts) permite que os 
universitários compartilhem: textos, vídeos, fotos e outros recursos disponíveis, todo 
o conhecimento construído e adquirido nas experiências vivenciadas na graduação. 
Temos como principais atividades: o recebimento e análise dos materiais enviados e 
produzidos pelos alunos, para posterior edição e publicação, pelo Laboratório de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (LaTIC/COPEI/SR1), nas Redes Sociais. O 
projeto teve início em dezembro de 2012 e ao longo do desenvolvimento das 
atividades pudemos alcançar 28.995 visualizações da página do blog, em média 403 
visualizações por mês, sendo 13924 visualizações do Brasil, 4280 dos Estados 
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Unidos, 3198 da Alemanha, 1618 da França, 1003 da Rússia, 726 Holanda, 414 da 
Ucrânia, 396 da Espanha e as outras de diversos países. Já a página do Facebook foi 
curtida por 1.549 pessoas. O projeto promove a formação de profissionais em 
sintonia com as novas demandas sociotécnicas da cibercultura. 
 
E-mail: b.s.alexsandra@gmail.com 
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ATUAÇÃO E EXPERIÊNCIAS NA DIRETORIA DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 
Área temática: Ciências Humanas / Sociologia / Outras Sociologias Específicas 
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):  
Carolina Rodrigues Paiva 
 
O bolsista da Diretoria de Cooperação Internacional é responsável por auxiliar nos 
setores de convênios, intercâmbio e eventos na Universidade no que tange à 
comunicação com representantes de instituições estrangeiras, seja para recebê-los 
em visitas de delegações quanto na confecção de e-mails para elaboração de Acordos 
de Cooperação. Além disso, também auxilia no processo de candidaturas para 
intercâmbio e no recebimento de inscrições de alunos, sanando dúvidas e 
acompanhando os estudantes tanto da graduação quanto da pós nas diferentes 
etapas do processo. No setor de convênios, um dos pontos chaves para iniciar os 
trabalhos da DCI para internacionalização é o contato com instituições estrangeiras 
para a formalização de Acordos de Cooperação. Para auxiliar neste processo, é 
imprescindível o conhecimento e experiência na produção de e-mails formais em 
língua estrangeira, principalmente o inglês. A partir disso, é possível para o bolsista 
aperfeiçoar seus conhecimentos na escrita da língua e no vocabulário a ser utilizado 
em ocasiões formais, ferramenta muito importante para a preparação futura para o 
mercado de trabalho. O setor de intercâmbio cuida dos trâmites das mobilidades 
incoming (para alunos estrangeiros) e outgoing (para alunos da UERJ) a cada 
semestre. Além disso, são oferecidas bolsas estudantis, e programas à parte como 
os de pós-graduação, internato internacional, Cotutela, entre outros. A troca de 
informações com as instituições estrangeiras também permite a comunicação em 
diversas línguas além do português, e seu devido uso em ambiente de trabalho 
formal. Também é possível o ganho de experiência para a resolução de problemas 
neste processo e a busca de soluções para o caso de cada aluno. Como último pilar 
das competências da DCI, o Setor de Eventos recebe visitas de representantes 
estrangeiros à UERJ bem como internos à universidade. A realização dessas visitas é 
importante para divulgar os trabalhos de internacionalização da Universidade para 
os seus frequentadores e, permite maiores oportunidades de formalização de 
convênios. Fica a cargo do bolsista do projeto o auxílio na preparação dos materiais 
do evento, bem como recepção dos representantes estrangeiros e também 
acompanhamento do evento. Além disso, o contato com discentes estrangeiros 
permite a ampliação de sua rede de contatos e um ganho de experiência no 
relacionamento em situação formal. De um modo geral, como a Diretoria de 
Cooperação Internacional trabalha em diferentes frentes, os bolsistas também 
auxiliam em várias partes desse processo. O trabalho é dividido entre os estagiários 
que aprendem a atuar em diferentes áreas e adquirir a experiência necessária para 
o futuro emprego. 
 
E-mail: assessoria@dci.uerj.br 
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AÇÕES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA ILHA GRANDE: NAS ONDAS DA 
CIÊNCIA 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Marilene de Sá Cadei 
Voluntário(s):  
Jaqueline Lima 
Letícia Fernandes Pinto 
Suelen de Jesus Ferreira 
Thais Abreu Moreira 
O Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS/SR2/UERJ) 
tem entre seus objetivos “gerar, difundir e aplicar o conhecimento para a melhoria 
da qualidade do meio ambiente e da vida do ser humano". Esses objetivos se 
concretizam mediante processos integrados de ensino, pesquisa e extensão, por sua 
vez sustentados em princípios de responsabilidade e de respeito à diversidade 
biológica e sócio-cultural local, no caso, a Ilha Grande, Angra dos Reis. Na Ilha 
Grande temos em diferentes praias, onze (11) unidades escolares do Ensino 
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Angra dos 
Reis, que devido à condição insular, apresentam necessidades e características 
diferenciadas em relação às comunidades escolares do continente. São, portanto, 
espaços privilegiados para a criação e aplicação de metodologias inovadoras e 
desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para a divulgação de conhecimentos 
científicos e para a popularização da Ciência, que vão influenciar na conservação e 
na sustentabilidade socioambiental local. Ao divulgar para as comunidades da Ilha 
Grande as pesquisas que são desenvolvidas no Ceads, cumprimos parte da função 
social da UERJ, contribuindo para a democratização do conhecimento, auxiliando a 
formação de cidadãos críticos em relação ao meio onde vivem, além de contribuir 
para a formação de educadores. Assim, o Projeto "Nas Ondas da Ciência: Ceads Ilha 
Grande", desenvolveu algumas atividades, as quais foram realizadas na Vila do 
Abraão (dependências do PEIG-Parque Estadual da Ilha Grande) e na Vila Dois Rios 
(nas dependências do Ceads). 1- Rodas de Conversa: "Os macacos da Ilha Grande e 
a febra amarela"; “Carrapatos, capivaras e febre amarela”; "O uso de plantas 
medicinais"; "Biopirataria"; "Caramujos e lesmas: cuidados na higienização de 
alimentos"; "Mosquitos: quem são eles?". O objetivo das rodas de conversa foi 
debater temas de interesse de modo informal, dando aos estudantes e moradores 
oportunidade de expressarem os seus saberes. 2- Semana de Meio Ambiente no 
Ceads/lha Grande (de 4 a 10 de junho de 2018): diversas atividades, incluindo 
palestra sobre o Bioma Mata Atlântica, palestra sobre História da Mata Atlântica com 
foco na Ilha Grande, com pesquisadores convidados, oficinas e visitas guiadas. O 
objetivo foi desenvolver atividades com foco na conservação dos ecossistemas da 
Ilha Grande. 3- Atividade "Uma noite no Ceads"; para jovens e crianças de 6 a 17 
anos moradoras da Vila Dois Rios, com oficinas de arte-educação, observação de 
seres vivos através de fotografias, visitas guiadas e cine-debate. O objetivo foi 
aproximar jovens e crianças do fazer ciência e da importância do conhecimento 
científico para a conservação e uso sustentável. As atividades atenderam cerca de 
400 pessoas, incluindo professores e estudantes do ensino fundamental e médio de 
diversas escolas da Ilha Grande, pessoal técnico do PEIG e moradores em geral. 
Apoio logístico: PEIG/INEA, Ceads/SR-2/UERJ. 
E-mail: malacosonia@yahoo.com.br 
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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):  
Nivia do Carmo Raposo 
 
O ENFOLHA é um boletim informativo produzido pela Faculdade de Enfermagem da 
UERJ (ENF/UERJ), criado em 1998, que visa coletar diversificadas informações 
pertinentes a tal unidade acadêmica. Seu principal objetivo é socializar e agilizar a 
informação dentro do ambiente acadêmico. Nesta perspectiva, o projeto é baseado 
na captação de notícias, tendo como fontes principais: os murais existentes na 
faculdade, a direção, os quatro departamentos da unidade acadêmica, os registros 
de correspondência interna e externa, as atas de reuniões do Conselho 
Departamental, e-mails e outros. Sua divulgação é feita on-line, através de um 
endereço eletrônico (memoria.fenf@gmail), o qual foi criado, especialmente, para 
esta função. Mais recentemente, incluímos página no Facebook (Enf UERJ) e twitter 
(@EnfUERJ), como forma de ampliar a visibilidade do projeto e as formas de 
comunicação virtual. Os objetivos específicos do projeto são: agilizar a comunicação 
interna; democratizar a informação; aperfeiçoar o processo de comunicação 
institucional; contribuir para a integração interpessoal; evitar os longos momentos 
de comunicados em reuniões, agilizando as reuniões do Conselho Departamental e 
de Departamentos. A duração do projeto é anual com tiragem on line a cada três 
meses. Para tanto, a bolsista realiza as seguintes atividades: coleta de dados sobre 
projetos, eventos e outras ações, por entrevistas e e-mail; coleta informações 
institucionais em páginas da internet e impressos (cursos, eventos, congressos, 
reuniões); digitação e publicação on line das informações selecionadas; elaboração e 
formatação do boletim; distribuição eletrônica do material produzido; participação 
em eventos sociais e científicos promovidos pela Faculdade, a fim de coletar dados 
para posterior divulgação dos principais fatos no boletim; participação em reuniões 
de planejamento e avaliação do projeto;; elaboração de relatórios das atividades; e 
apresentação do projeto em eventos científicos. O ENFOLHA é um projeto de quase 
uma década, e sua importância reside em ser uma atividade central para a produção 
e disseminação da memória institucional da Faculdade de Enfermagem. Funcionando 
dentro do Núcleo de Memória Nalva Pereira Caldas, integra-se às atividades de 
registro, arquivamento, busca e disponibilização de informações e documentos 
diversos, contribuindo efetivamente para a história da enfermagem na UERJ e 
fluminense, já que outras Escolas e Faculdades de Enfermagem com frequência 
acessam o Núcleo. A circulação do ENFOLHA, internamente, é fator de agregação e 
ampliação do acesso às informações institucionais. Externamente, junto a órgãos de 
classe e outras Escolas e Faculdades, marca a presença da UERJ na área da 
enfermagem fluminense, e demonstra a capacidade da Universidade em seguir com 
seu projeto institucional junto à sociedade, mesmo diante das adversidades sofridas 
no último período. 
 
E-mail: norval_souza@yahoo.com.br 
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DIREITO ESPECIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SOB A PERSPECTIVA 
ECONÔMICA. 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direitos Especiais 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROSANGELA MARTINS ALCANTARA ZAGAGLIA 
Estagiário(s):  
Camila da Cunha Alves 
Gabrielle de Almeida Jesus Vianna 
Milena de Oliveira Santana 
 
Sabendo-se da importância que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) obteve 
para uma maior dignificação da criança e do adolescente, com o implemento de 
normas que regem sobre seus direitos fundamentais. Faz-se importante analisar, na 
respectiva pesquisa, os investimentos do Município do Rio de Janeiro, no que tange 
à promoção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente e se tais direitos 
estão sendo empregados de forma correta e eficaz. Um dos direitos fundamentais 
que o ECA institui, é o direito à educação. Toda criança e adolescente precisa 
frequentar às escolas e obterem o acesso básico à educação, para isso é necessário 
que o Estado intervenha diretamente com investimentos em escolas públicas, tais 
como: obras, infraestrutura, contratação de professores, profissionais da limpeza e 
cozinha, dinheiro para as merenda etc. Segundo os levantamentos feitos, são 
investidos para a educação cerca de R$6.732.778.844. Além da educação, crianças 
e adolescentes precisam de acesso ao lazer. Não criar políticas públicas e 
mecanismos que insira a criança e o adolescente no mundo da diversão é uma forma 
de tirar um pouco de sua dignidade, pois, nessa idade, se divertir é como uma 
necessidade para os mesmos e privá-los disso é como proibi-los de viver essa fase 
que é essencial para suas formações. De acordo com os dados levantados, foram 
investidos em 2018 R$24.137.392 . Ademais, no que concerne o sistema sócio 
educativo, o quadro torna-se, extremamente, depreciativo, pois as instituições de 
recolhimento não possuem: infraestrutura digna para o desenvolvimento desses 
agentes em análise; condições básicas de aprimoramento psico-social; a proteção a 
bens jurídicos fundamentais garantidos pelo texto constitucional. O Município do Rio 
de Janeiro investe nessa área, de acordo com os dados levantados, apenas R$ 
3.359.532.012 Em síntese, é importante ressaltar, que, infelizmente, esses recursos 
não tem obtido a capacidade de garantir os direitos das crianças e adolescentes. 
Todos os dias vemos reportagens de escolas em estado precário, parques e praças 
sucateados, programas de incentivo ao esporte, arte e música se desfazendo e a 
degradação do sistema sócio educativo, deixando de enxergar esses pequenos 
cidadãos da forma que merecem e são dignos legitimamente. O ECA trouxe muitas 
melhorias para essas vidas, entretanto ainda há muitos desafios para que os direitos 
da criança e do adolescente sejam concretizados na prática dentro das instituições 
da atual sociedade civil. 
 
E-mail: zagaglia_uerj@yahoo.com.br 
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POBREZA NO CAPITALISMO: ELEMENTOS PARA A ANÁLISE CRÍTICA COM 
BASE NA TEORIA VALOR-TRABALHO DE MARX 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do Serviço 
Social 
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 
Gabriella de Oliveira Moraes 
Isabel Vianna de Souza 
Rogério da Costa de Abreu 
Thais Nascimento Gomes 
Valéria Torres França 
Voluntário(s):  
Arthur Montilho Araujo Batalha 
Márcia da Conceição Silva 
Pedro Henrique de Paiva Pinagé 
 
O objetivo geral do projeto é identificar elementos que determinam e tornam 
intrínseco o fenômeno da pobreza no capitalismo com base na teoria valor-trabalho 
de Marx, contribuindo para a análise crítica do fenômeno na sociedade 
contemporânea que, caracterizada pela extrema naturalização e desistoricização da 
vida social, oculta as reais causas da pauperização. Esta proposta, por um lado, 
procura analisar a leitura hegemônica da pobreza para ilustrar a visão conservadora 
que está presente tanto nos fundamentos teóricos das análises usuais do fenômeno 
como nas conceituações e prescrições formuladas por organismos internacionais, 
tomando o Banco Mundial como paradigma. Por outro lado, com base na teoria valor-
trabalho de Marx, pretende fundamentar a “crítica negativa” da pobreza no 
capitalismo. A teoria do valor-trabalho diz respeito à constituição da totalidade social 
sob o capital, aspecto que lhe confere relevância e inegável atualidade para analisar 
a pobreza, em contraste com as análises usuais que a naturalizam, identificam suas 
causas e propostas de enfrentamento no âmbito da distribuição da riqueza. A teoria 
do valor demonstra a necessidade de analisar o fenômeno da pobreza em sua 
historicidade e no âmbito da produção, a relevância de tomar em consideração a 
dinâmica da acumulação capitalista, além de constituir a base teórica para situar a 
"discussão da pobreza em uma dimensão humana mais ampla", problematizando 
principalmente a forma peculiar de “conexão social” que se estabelece no capitalismo 
através da centralidade que adquire o trabalho, a “pobreza absoluta” nos termos de 
Marx e o estranhamento da vida regida pelo capital, pois só em uma sociedade 
estranhada em que todos os sujeitos estão submetidos a uma dominação abstrata é 
possível existir essa pobreza. Sublinha-se que não só a “pobreza absoluta” está ligada 
ao estranhamento, relação que está explícita nas formulações marxianas, mas 
também a pobreza no sentido estrito (pobreza como fato), vale dizer, parcela de 
população que na qualidade de supérflua pode facilmente ser negligenciada e até 
dispensável, tal como fica patente no cenário contemporâneo de grandes metrópoles 
não mais limitado à realidade de países periféricos. Nesse sentido, procura-se 
oferecer vários elementos para a análise crítica do fenômeno da pobreza na sociedade 
capitalista contemporânea, enfatizando em particular que ele necessariamente 
precisa ser analisado a partir de um quadro teórico mais amplo. A natureza da 
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pesquisa exige, por um lado, o desenvolvimento de pesquisa documental, tendo em 
vista o levantamento de documentos e relatórios do Banco Mundial, organismo 
internacional tomado como paradigma. Por outro lado, requer o levantamento de 
bibliografia específica, coerente com o tema e objetivos propostos, e a revisão 
bibliográfica para a problematização, análise e a sistematização de resultados, 
apresentação em eventos acadêmicos, desenvolvimento de TCC, entre outros. 
 
E-mail: mfescurra@gmail.com 
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UMA ANÁLISE CRÍTICA DA SITUAÇÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR À LUZ 
DO ECA: DEVER SER E O QUE É. 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direitos Especiais 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: FACULDADE DE DIREITO 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROSANGELA MARTINS ALCANTARA ZAGAGLIA 
Estagiário(s):  
Andrea Pires Baptista 
Beatriz Macedo de Souza 
Deborah Taveira Mariano 
 
• Objetivo: Análise crítica entre o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente 
em relação ao adolescente em conflito com a lei e a realidade no sistema 
socioeducativo brasileiro. O presente trabalho busca enfatizar o descumprimento da 
lei por parte dos órgãos e funcionários encarregados de sancionar a conduta indevida 
dos jovens sob os termos ditados pelo ECA, e não do Código Penal graças a 
inimputabilidade das pessoas em processo de maturação, e ao mesmo tempo garantir 
os devidos direitos destes, também de acordo com o referido Estatuto. • A 
Metodologia se deu através da utilização de uma técnica comparativa entre o Direito 
posto e a sua aplicação efetiva. Ou seja, o dever ser e o que é. • Resultados: É 
notória a não efetividade das normas jurídicas no âmbito da realidade do sistema 
socioeducativo, onde o descaso com a ressocialização do adolescente infrator é uma 
constante nas instituições destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas. 
A primeira análise que faremos do presente trabalho será direcionada para o estudo 
sintetizado das influências endógenas e exógenas que operam sobre o adolescente, 
e podem levá-lo a uma eventual infringência das normas jurídicas, caracterizando-
se como ato infracional análogo a crime. Em segunda instância, preocupamo-nos em 
explicitar medidas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em relação às 
práticas de ato infracional cometidos por jovens entre 12 e 18 anos incompletos, e à 
execução de medidas socioeducativas. Ao ler e interpretar corretamente o que 
positiva o ECA a respeito das medidas socioeducativas que devem ser realizadas 
pelos adolescentes, pode-se notar a prescrição de um mundo perfeito: os jovens são 
colocados diante de todos os seus direitos e deveres, apresentam seu ponto de vista 
a respeito do incidente e têm a possibilidade de serem sancionados apenas por meio 
de uma advertência ou reparação do dano causado, quando for o caso, sendo essas 
penalidades priorizadas. Em casos mais graves – que são submetidos a um processo 
de análise, ponderação e, enfim, julgamento, realizados com o cuidado e atenção 
que a situação merece – têm acesso a uma liberdade assistida ou, se realmente 
necessário, há uma internação que deve ser assegurada sob o aspecto pedagógico, 
sociológico e psicológico, caracterizando-se, portanto, como um acompanhamento 
com intuito educativo e de ressocialização. Em última abordagem, faremos a análise 
de fatos concretos referentes às medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes 
em conflito com a lei. Este trabalho visa, em suma, debater o disparate entre o 
idealizado pelo ECA e o que realmente acontece. Ou seja, trata-se de um embate 
entre o "dever ser" e "o que é". 
 
E-mail: zagaglia_uerj@yahoo.com.br 
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: INOVAÇÃO NA PRÁTICA FORENSE CURRICULAR PARA A FORMAÇÃO DO 
ALUNO DE DIREITO 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direitos Especiais 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: FACULDADE DE DIREITO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROSANGELA MARTINS ALCANTARA ZAGAGLIA 
Voluntário(s):  
claudio gomes de oliveira 
 
Diante do novo desafio da vigente FORMAÇÃO PROFISSIONAL, o Ensino Jurídico 
precisa estimular aos alunos do Curso de Direito a possuírem as novas habilidades 
que o momento atual exige, como por exemplo a inclusão de tecnologia com alto 
potencial de transformação e, assim não permitindo que ocorra a disrupção(artigo 
Harvard Business Review, janeiro de 1995,de Clayton M.Chirstenen).Os alunos da 
nossa Unidade acadêmica têm apresentado rendimento que nos colocou em 20º( 
vigésimo lugar) no ranking das Instituições de Ensino Superior(IES) do País (tabela 
do OAB 2012, site oficial), mas isso não basta para uma IES, de tanta tradição e com 
mais de 80 anos no cenário Jurídico. O objetivo é a verificação dos conteúdos 
acadêmicos das disciplinas do EIXO de FORMAÇÃO PROFISSIONAL (1ªfase) e prático-
profissionais,atualizados, inclusive, com a jurisprudência pacificada dos Tribunais 
Superiores, na 2ª fase .nossas metas Institucionais, onde o nosso `negócio` é a 
EDUCAÇÃO, a nossa produção é a APRENDIZAGEM e nosso capital é o VALOR 
HUMANO é o desafio deste período de gestão. Diante da avaliação das novas 
habilidades exigidas, esta não são dirigidas unicamente aos bacharéis, mas as IES . 
Assim, para que os alunos da nossa Unidade acadêmica fiquem preparados e 
habilitados para o desafio da modernidade, exige-se alta performance nas técnicas 
de ensino-aprendizagem em 3 etapas essenciais para a prospecção do aluno para 
bacharel e promissor advogado ou outra das carreiras jurídicas, quais sejam: a 
diferenciação, a direção e o crescimento. Diante do novo desafio da vigente 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, o Ensino Jurídico precisa estimular aos alunos do Curso 
de Direito a possuírem as novas habilidades que o momento atual exige, como por 
exemplo a inclusão de tecnologia com alto potencial de transformação e, assim não 
permitindo que ocorra a disrupção(artigo Harvard Business Review, janeiro de 
1995,de Clayton M.Chirstenen). Diante dos pontos aqui destacados, reitero ao digno 
Coordenador-Geral da Pós- Graduação, as vagas de estágio acadêmico de alunos do 
Doutorado e do Mestrado, das seguintes áreas de conhecimento: Para a 1ª Fase: 
questões objetivas 1.Direitos Humanos, 2.Código do Consumidor, 3.Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 4.Direito Ambiental, 5.Direito Internacional, 6.Filosofia do 
Direito, OBS: Processo Civil, Processo Penal, Processo do Trabalho, Procedimento 
Administrativo e Tributário Ampliar as metas de aprendizagem dos alunos do curso 
de Direito, na aquisição de novas habilidades, com inclusão das técnicas mais 
modernas de ensino. Integração da Graduação com a Pós-Graduação do Curso de 
Direito. Elevação do índice de aprovados no Exame de Ordem. 
 
E-mail: zagaglia_uerj@yahoo.com.br 
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: INOVAÇÃO NA PRÁTICA FORENSE CURRICULAR PARA A FORMAÇÃO DO 
ALUNO DE DIREITO 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direitos Especiais 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: FACULDADE DE DIREITO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROSANGELA MARTINS ALCANTARA ZAGAGLIA 
Voluntário(s):  
claudio gomes de oliveira 
 
Diante do novo desafio da vigente FORMAÇÃO PROFISSIONAL, o Ensino Jurídico 
precisa estimular aos alunos do Curso de Direito a possuírem as novas habilidades 
que o momento atual exige, como por exemplo a inclusão de tecnologia com alto 
potencial de transformação e, assim não permitindo que ocorra a disrupção(artigo 
Harvard Business Review, janeiro de 1995,de Clayton M.Chirstenen).Os alunos da 
nossa Unidade acadêmica têm apresentado rendimento que nos colocou em 20º( 
vigésimo lugar) no ranking das Instituições de Ensino Superior(IES) do País (tabela 
do OAB 2012, site oficial), mas isso não basta para uma IES, de tanta tradição e com 
mais de 80 anos no cenário Jurídico. O objetivo é a verificação dos conteúdos 
acadêmicos das disciplinas do EIXO de FORMAÇÃO PROFISSIONAL (1ªfase) e prático-
profissionais,atualizados, inclusive, com a jurisprudência pacificada dos Tribunais 
Superiores, na 2ª fase .nossas metas Institucionais, onde o nosso `negócio` é a 
EDUCAÇÃO, a nossa produção é a APRENDIZAGEM e nosso capital é o VALOR 
HUMANO é o desafio deste período de gestão. Diante da avaliação das novas 
habilidades exigidas, esta não são dirigidas unicamente aos bacharéis, mas as IES . 
Assim, para que os alunos da nossa Unidade acadêmica fiquem preparados e 
habilitados para o desafio da modernidade, exige-se alta performance nas técnicas 
de ensino-aprendizagem em 3 etapas essenciais para a prospecção do aluno para 
bacharel e promissor advogado ou outra das carreiras jurídicas, quais sejam: a 
diferenciação, a direção e o crescimento. Diante do novo desafio da vigente 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL, o Ensino Jurídico precisa estimular aos alunos do Curso 
de Direito a possuírem as novas habilidades que o momento atual exige, como por 
exemplo a inclusão de tecnologia com alto potencial de transformação e, assim não 
permitindo que ocorra a disrupção(artigo Harvard Business Review, janeiro de 
1995,de Clayton M.Chirstenen). Diante dos pontos aqui destacados, reitero ao digno 
Coordenador-Geral da Pós- Graduação, as vagas de estágio acadêmico de alunos do 
Doutorado e do Mestrado, das seguintes áreas de conhecimento: Para a 1ª Fase: 
questões objetivas. 1.Direitos Humanos, 2.Código do Consumidor, 3.Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 4.Direito Ambiental, 5.Direito Internacional, 6.Filosofia do 
Direito, OBS: Processo Civil, Processo Penal, Processo do Trabalho, Procedimento 
Administrativo e Tributário. Público-alvo: Alunos da Graduação Alunos da Pós-
Graduação ( Mestrandos e Doutorandos) 
 
E-mail: zagaglia_uerj@yahoo.com.br 
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A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO: IRREGULARIDADES 
COMETIDAS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA INES SOUZA BRAVO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Rodriane de Oliveira Souza 
Estagiário(s):  
Mariana Amaral Paiva Brito 
 
Pretende-se aqui apresentar algumas questões acerca da privatização da saúde via 
Organizações Sociais (OSs) no município do Rio de Janeiro. Para tanto, foi utilizada 
como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental. Os documentos escolhidos 
foram reportagens de jornais on line que versam sobre denúncias de irregularidades 
cometidas pelas OSs no município entre 2017 e 2018, tendo como palavra-chave 
Organizações Sociais na Saúde. Foram encontradas 71 reportagens referentes à crise 
da saúde na cidade. O processo de privatização que está em curso no Brasil, com o 
apoio do Estado, vem impedindo a consolidação do SUS, tendo como proposta a 
transferência da gestão das políticas sociais à gestão privada, por meio de repasse 
de recursos públicos às Organizações Sociais. Essas entidades surgiram a partir da 
aprovação da Lei nº 9.637/1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, passando 
assim qualificar como OSs pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
cujas atividades são voltadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Para a 
implementação dos modelos privatizantes de gestão foi utizado como argumento o 
fato de que esses modelos permitiriam maior eficácia e menor custo aos cofres do 
governo. Porém, as pesquisas realizadas e as reportagens analisadas dos jornais 
levantados afirmam o contrário. A cidade do Rio de Janeiro possui, ao menos, 176 
unidades de saúde municipais geridas por vinte e duas OSs qualificadas pela 
Prefeitura Municipal. Destas, pelo menos, seis permanecem, desde 2016, sob 
investigações do Ministério Público, motivadas por suspeitas de irregularidades, como 
as OSs Viva Rio, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS), Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, Programa de Atenção Básica e Saúde 
da Família (SPDM), Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM), 
Instituto GNOSIS e Cruz Vermelha Brasileira. A saúde no município do Rio de Janeiro 
vive, desde 2015, uma crise nunca vista. Essa realidade foi intensificada em 2017, 
com o sucateamento das unidades, a falta de alimentos para os usuários e atraso de 
salários dos trabalhadores das OSs, levou ao movimento a proclamar uma greve que 
denunciava a crise na saúde vivida na cidade. As irregularidades identificadas nesse 
estudo reiteram os dados de Lima (2017), podendo ser caracterizadas como desvio 
de recursos, fraudes nos dados e alcances de metas, além de sobrepreços relativos 
ao custo dos serviços. Entretanto, a continuidade desses convênios sugere uma 
cumplicidade da gestão Crivella com a mercantilização da saúde. 
 
E-mail: mibravo@uol.com.br 
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A NECESSIDADE DO ESTÁGIO INTERNO NA PRODUÇÃO DA PESQUISA. 
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 
Voluntário(s):  
Beatriz Rapozo Teixeira 
Camille Silva Nunes 
Danille de Jesus Moura Santos 
Kinda Martins Firmino 
Lidiane de Souza Barros 
Priscilla do Nascimento e Silva 
 
Além da pesquisa com os assistentes sociais na Secretaria Municipal de Assistência 
Social/RJ, através de entrevista em profundidade, observação de campo e registro 
de atividade profissional, o NEEPSS estuda a prática dos profissionais de saúde nos 
HU/RJ. Analisa ainda, em articulação com essas pesquisas, a qualidade da formação 
de graduação, com relação ao Projeto Ético Político do Serviço Social e a produção 
de conhecimento da área de Serviço Social. Ingressei no NEEPSS em 2016 como 
voluntária por 1 ano e meio, realizando atividades de adaptação como transcrição de 
áudios das entrevistas com os profissionais e de reuniões realizadas com usuários; 
categorização de variáveis e iniciei o acompanhamento das visitas aos CRAS, CREAS 
e Centros POP’s do Município do Rio de Janeiro, para coleta de dados. Em outubro de 
2017, passo a bolsista de Estágio Interno Complementar. Nessa condição, continuo 
com a realização de atividades de investigação – realização de trabalho de campo, 
sistematização e análise de dados -, porém, agora tendo responsabilidades 
específicas de EIC. O NEEPSS possui 8 computadores e impressoras que necessitam 
de constantes reparos e manutenção, principalmente com relação à rede de internet 
e à impressão, o que está sob minha responsabilidade, seja acionando o setor de 
informática da faculdade, seja mantendo organizado e em pleno funcionamento os 
Bancos de Dados e os programas e dados dos Computadores. Faz parte ainda da 
minha função, o controle financeiro, pois sou responsável pela entrada e saída de 
dinheiro onde anoto em ata tudo o que foi comprado para o Núcleo (materiais de 
papelaria, xerox, materiais de limpeza, equipamentos de informática, peças de 
reposição, alimentação e controle dos cartões de transporte para trabalho de campo. 
Todo o processo exige controle de notas fiscais e, quando necessário, faço 
levantamento de gastos, tanto para nosso próprio controle, como para constar de 
relatórios de pesquisa. A participação semanal no Grupo de Estudos, onde, através 
de leitura crítica, realizamos uma análise mais profunda de textos e livros 
relacionados ao Serviço Social e à reconstrução teórica do objeto de pesquisa, tem 
contribuído para minha formação e possibilitado uma reflexão sobre a prática 
profissional, visto que é um processo articulado com a conjuntura política e 
econômica do sistema Capitalista. Com o “Informe NEEPSS”, divulgado em nossas 
mídias sociais, produzimos textos diversos sobre temas ligados ao Serviço Social e 
aos resultados da investigação, o que tem exigido levantamento bibliográfico e 
contribuído para que exercitemos a redação de textos científicos. 
E-mail: ana@vasconcelos.blog.br 
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ASSESSORIA AO SERVIÇO SOCIAL NA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO: 
APOIO NA QUALIFICAÇÃO DA COLETA DE DADOS. 

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):  
Marcio Soares Sisto 
 
O Projeto “Assessoria ao Serviço Social na Policlínica Piquet Carneiro” tem como 
objetivo desenvolver ações que visam elevar o padrão de atendimento dos usuários 
da unidade, tendo em vista garantir o exercício da cidadania pela garantia ao acesso 
à saúde e ao serviço de elevada qualidade. Para isso é fundamental a investir na 
capacitação da equipe de profissionais que compõe o Departamento de Serviço Social 
da Policlínica Piquet Carneiro, realizando cursos de atualização e mostrando novas 
tecnologias, sobretudo no que se refere a Tecnologia da Informação, que possibilita 
a criação de mecanismos de avaliação e sistematização de dados coletados. 
Identificando que o cálculo das atividades era feito exclusivamente por um formulário 
único da instituição, com linguagem específica de atendimento clínico, que objetivava 
contabilizar diariamente de forma simplificada as atividades realizadas pelo 
profissional, o Serviço Social em reunião com a coordenação da Policlínica Piquet 
Carneiro, sugeriu a criação de um documento/planilha que pudesse contabilizar as 
atividades desenvolvidas, e que futuramente pudessem ser apresentadas para a 
direção da PPC como documento de contabilização oficial das atividades profissionais 
desenvolvidas pelo Serviço Social. Este documento foi desenvolvido através de 
software de planilha, que facilita o preenchimento diário das atividades e proporciona 
cálculos mensais e anuais das atividades feitas. Para sua elaboração foi feito um 
levantamento com as assistentes sociais das atividades que compõe seu exercício 
profissional a unidade, e a partir deste levantamento foi possível realizar a planilha, 
que contém como atividades: atendimentos individuais (Entrevista social e Retorno); 
grupo de sala de espera; planejamento de grupos socioeducativos; confecção de 
relatório de avaliação de grupos socioeducativos; acompanhamento social (contatos 
telefônicos com a rede intersetorial; contato com a equipe multidisciplinar da PPC; 
contato com a rede de apoio sociofamiliar do usuário); registros de atendimentos 
(registro de atendimentos em ficha social, prontuários e Relatórios Sociais); registro 
na tabela de controle de demandas; produção de material informativo/educativo 
(folder, murais, cartilhas, instrutivos de recurso); Supervisão de estágio (supervisão 
diária, supervisão teórica); mapeamento e atualização de recursos da rede 
socioassistencial; reunião de equipe; visita institucional; participação em eventos 
(seminários, congressos, eventos acadêmicos/científicos, entre outros. Após a 
implementação do documento, tivemos como resultado uma maior agilidade nas 
apresentações dos dados registrados, dinamizando as reuniões de equipe do 
Departamento e a elaboração de relatórios. Observamos que também houve estímulo 
para o desenvolvimento de sistematizações do exercício profissional, que fomentou 
a elaboração de artigos para eventos científicos. 
 
E-mail: vaniasierra@yahoo.com.br 
  



 

0367 
 

 
CAPTURAR E DEIXAR MORRER: A POLÍTICA DO NOVO DEGASE 
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):  
Bruno Santos de Moraes 
 
Este trabalho está vinculado ao Programa Sobre a Infância e o Adolescente do Rio de 
Janeiro. O objetivo deste estágio é dar visibilidade ao processo de implementação do 
Novo Degase e de cumprimento das medidas socioeducativas; difundindo 
informações acerca do processo de implementação do Novo Degase, em defesa dos 
direitos dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A 
implantação desta política requer investimentos no sistema de medidas 
socioeducativas. No entanto, temos observado um retrocesso no que tange ao 
questionamento da política de socioeducação, no sentido de negar este direito aos 
adolescentes. No Rio de Janeiro, as unidades vão se tornando depósitos e 
representam uma ameaça a vida dos internos. Todas as 24 unidades do 
Departamento Geral de Ações Socioeducativas - o Novo Degase - estão superlotadas. 
De acordo com Gustavo Cives Seabra, subcoordenador dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, os 1.800 internos atualmente 
extrapolam a capacidade real o sistema que é de 1.077 adolescentes em todas as 
unidades deste Estado. Com relação as medidas socioeducativas de meio aberto 
(prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) o descaso também se 
evidencia. Em outubro de 2017, havia 4.400 processos com medidas determinadas, 
mas sem aplicação. Na semiliberdade, a capacidade nas 16 unidades era de 460 
adolescentes, mas chegava a 503 adolescentes. No Novo Degase, a maior parte dos 
atos infracionais cometidos pelos adolescentes estão relacionados com o 
envolvimento no tráfico de entorpecentes (40,61%), o roubo e o furto (36,62%). 
Homicídio e lesão corporal representam 3,61% e outros crimes, 19,16%, segundo 
dados do Novo Degase de junho de 2017. Enquanto a denuncia dos atos dos 
adolescentes adquire visibilidade na mídia, a situação que se obscurece é a de que 
as crianças e os adolescentes é que estão sendo mais atingidos. De acordo com o 
Relatório da Unicef "Um Rosto Familiar – A violência nas vidas de crianças e 
adolescentes de 2017", o Brasil está situado em quinto lugar na pior taxa de 
homicídios de crianças e adolescentes (do sexo masculino). São cerca de 59 mortes 
para cada 100 mil, sendo que 75% desses mortos são negros ou multirraciais. Outro 
problema diz respeito ao Ensino Público. Conforme o Censo divulgado pelo MEC, 1,5 
milhão de estudantes abandonaram a escola antes de terminar a Educação Básica. 
De acordo com os dados levantados pela ONG Todos Pela Educação com base nos 
resultados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios-2016), entre as 
crianças e jovens brasileiros que estão fora da escola, cerca de 62% têm entre 15 e 
17 anos. Os dados acima nos mostram que a situação dos adolescentes das classes 
populares expressa a falta de interesse dos governos em investir em educação, tanto 
a que se refere as escolas publicas, quanto ao Sinase. A consequência é a ênfase 
sobre a política de segurança, o super encarceramento e a morte. 
 
E-mail: vaniasierra@yahoo.com.br 
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O GEORREFERENCIAMENTO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E NA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL: A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO PARA BUSCA ATIVA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
VANIA MORALES SIERRA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Pedro Guimarães Coscarelli 
Renato dos Santos Veloso 
Estagiário(s):  
Vanessa Antonietta de Souza 
 
A vigilância em saúde e socioassistencial realizada simultaneamente tem o seu foco 
definido sobre as situações que envolvem grupos sociais, pertencentes a uma 
determinada classe, raça, gênero. Seu propósito é exercer o controle pela 
possibilidade de mudar a situação. Significa garantir o direito à seguridade social a 
todos aqueles que dela necessitam. Diversas estratégias para a atuação conjunta 
harmônica entre a vigilância em saúde e a vigilância socioassistencial estão sendo 
desenvolvidas, como: (1) coletas de informação de agravos à saúde e dados sobre a 
situação social que sabidamente estão relacionados para resolução conjunta dos 
problemas pelas respectivas ações da área da saúde e da assistência. (2) 
superposição de dados sobre agravos e fatores de risco ambientais à saúde com os 
dados sociais para evidenciarmos associações e, eventualmente, relações causais, 
que permitam a redução dos agravos e fatores de risco ambientais adequando 
diretamente suas "causas" sociais. (3) a busca ativa. O uso do georreferenciamento 
como proposto em nosso trabalho potencializa essas sugestões pois facilita e expande 
a compreensão do território, que é onde as condições de saúde e as condições sociais 
acontecem, pois é no território que as intervenções serão feitas. No caso específico 
da busca ativa, o georreferenciamento é apropriado pela possibilidade de inclusão de 
indivíduos por vizinhança espacial, além de permitir identificar áreas específicas com 
vulnerabilidades sociais e em saúde que transcende informações disponíveis em 
tabelas. Com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Estado de 
Ação Social do Rio de Janeiro, o banco de dados do Sistema de Agravos de Notificação 
Compulsória (SINAN) e o banco de dados do Cadastro Único do SUAS foram 
disponibilizados, de forma desagregada dos anos de 2010 até 2017, dos municípios 
de Angra dos Reis, Queimados e Resende. Os bancos de dados foram agregados e 
otimizados com o PostgreSQL, com a introdução de novos relacionamentos entre os 
bancos originais. Objetivando o uso do banco de dados por gestores, pesquisadores 
e a população em geral, foi construída uma plataforma de acesso com interface 
gráfica amigável e intuitiva. Utilizando as variáveis de endereço disponíveis nos 
bancos de dados originais, todos os casos e indivíduos foram geocodificados através 
da ferramenta de geocodificação do Google Maps. O georreferenciamento é uma 
ferramenta tecnológica que contribui na execução da política, mas não é suficiente. 
Entre os agentes públicos, destacamos os agentes comunitários de saúde, ligados às 
equipes de saúde da família, que já fazem o mapeamento do território. Como 
desdobramento desta linha de raciocínio, a construção conjunta do diagnóstico 
territorial com atores de diversas áreas de atuação - neste nosso caso: profissionais 
da saúde e da assistência - com troca e compartilhamento de informações, significa 
a possibilidade de otimização dos resultados para todas as áreas. 
 
E-mail: vaniasierra@yahoo.com.br 
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O PAPEL DA MÍDIA NA ADESÃO SUBJETIVA À BARBÁRIE NO BRASIL 
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):  
Lua Gabriel dos Santos Goncalves Lima 
 
O presente trabalho faz parte do projeto “Mídia e questão social no cenário 
neoliberal”, uma das linhas de pesquisa do Programa de Estudos de América Latina 
e Caribe (PROEALC). Buscamos analisar alguns dados coletados nas mídias de grande 
circulação no país, com a intenção de evidenciar o modo como alguns veículos de 
comunicação constroem o que chamamos de adesão subjetiva à barbárie. 
Historicamente algumas das características mais notáveis do nosso sistema de mídia 
permanecem imutáveis: o monopólio familiar e a propriedade cruzada nos meios de 
comunicação de massa, a pequena diversidade externa do ponto de vista político e o 
viés conservador, a baixa circulação dos jornais associada ao baixo número de 
leitores e, como consequência, no campo da grande imprensa, um jornalismo 
orientado prioritariamente para as elites e permeável à influência dos públicos fortes 
que exercem o poder hegemonicamente. Esses monopólios de informação utilizam 
discursos hiperbólicos que colocam a elite como principal vitima da violência, 
sobretudo a “violência urbana”, e criminalizam as classes subalternas. Os nexos 
desse processo ajudam a aprofundar o ‘Estado Penal’ assegurando e legitimando uma 
cultura punitiva que legitima cada vez mais investimentos bélicos com o fim de 
triunfar sobre esses “inimigos da ordem”. Essa demanda por investimentos bélicos 
demonstram como não só as mídias e o Estado caminham lado a lado, pois a indústria 
armamentista e a de segurança privada também possuem grande importância nesse 
contexto. Essa ‘Guerra Urbana’ tem uma finalidade mais peculiar e subliminar, essa 
finalidade seria a de controlar o excesso de contingente humano do capital. Essa 
‘guerra urbana’ vai influenciar de uma forma nociva o cotidiano das populações mais 
pobres, pois devido a tiroteios e intervenções urbanas, ocorrem inúmeras 
interferências em seu cotidiano e na maioria dos casos é a camada mais pobre que 
sofre as consequências, como é o caso da intervenção federal no Estado do Rio de 
Janeiro. Após essa intervenção, os números de disparo de armas de fogo 
aumentaram em 25,3% por dia em relação aos 3 meses anteriores ao mês de maio 
e o números de mortos foi de 393, e o de feridos 302. No período anterior, haviam 
sido registrados 390 mortos e 377 feridos, isso nas regiões nas quais essa 
intervenção está ocorrendo; nessas regiões predominam as populações das camadas 
mais subalternizadas. Entendemos que essa intervenção federal é um constructo 
midiático, pois no Brasil existem Estados em situações em que a crise na segurança 
pública é mais acentuada, como é o caso do Pará, Ceará, Roraima e Acre, porém não 
ocorreram intervenções militares do governo federal. A metodologia consiste na 
coleta e análise de notícias, veiculadas na mídia de grande circulação, revisões 
bibliográficas e participações nos grupos de estudos do PROEALC. 
 
E-mail: silenefreire@gmail.com 
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O BOLSISTA DE ESTÁGIO INTERNO: IMPORTÂNCIA PARA A PESQUISA E 
GRADUAÇÃO. 
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 
Voluntário(s):  
Beatriz Rapozo Teixeira 
Camille Silva Nunes 
Danille de Jesus Moura Santos 
Kinda Martins Firmino 
Lidiane de Souza Barros 
Priscilla do Nascimento e Silva 
 
O NEEPSS tem duas pesquisas empíricas de grande porte em andamento, realizadas 
através de entrevistas em profundidade, observação de campo e registro de 
atividades profissionais. Em paralelo, traçamos o perfil ético-político e teórico-
metodológico de alunos de graduação e pós e estudamos a produção de 
conhecimento da área de Serviço Social através da análise de teses, Anais de 
Congressos e artigos das revistas científicas. Realizamos treinamento e organização 
da equipe, tanto para a coleta de dados como para a análise teórico crítica do 
material, através de reuniões e grupo de estudos semanais. A produção do grupo é 
divulgada através do Informe NEEPSS e de trabalhos científicos divulgados em 
coletâneas e Anais de eventos científicos. Esse processo de investigação e 
democratização do conhecimento exige grandes investimentos da equipe. Faço parte 
do NEEPSS, desde 2015, ingressando como voluntária, onde tive a oportunidade de 
começar a vivenciar uma rotina que envolve atividades de pesquisa e organização. 
Fui bolsista de extensão de 10/2016 a 09/2017 e bolsista de EIC, desde 10/2017. As 
atividades previstas para o EIC são de grande relevância para o NEEPSS. Como toda 
a equipe realiza todas as atividades, tenho a oportunidade de participar tanto da 
organização e manutenção das condições para o funcionamento do núcleo, como da 
realização da coleta, sistematização e análise de dados parciais e das atividades de 
estudo. Como bolsista EIC tenho sob minha responsabilidade: -a organização da 
biblioteca onde temos centenas de livros, revistas, cadernos, jornais, trabalhos 
científicos; - manutenção e organização do espaço interno da pesquisa e reposição 
de nossos materiais: televisão, internet, computadores e material de escritório; - 
atualização dos murais interno e externo, onde mantemos registrada nossa agenda 
e definição de atividades para cada pesquisador/extensionista; - organização da 
Videoteca e empréstimos de livros e filmes; organização e realização de eventos 
(seminários e CINE NEEPSS). Em conjunto com os voluntários, estou organizando os 
jornais que armazenamos no NEEPSS desde 2008 e re-categorizando os livros em 
um novo sistema, para melhorar a localização e armazenamento, evitando assim 
danos e perdas. Além das atividades específicas da bolsa, tenho realizado: - 
transcrição de áudios de entrevistas e reuniões; coleta de dados nos CRAS, CREAS e 
Centros POP’s do Município do Rio de Janeiro; categorização das variáveis das 
entrevistas realizadas nos HU; categorização das respostas dos alunos de graduação 
e pós; participação no grupo de estudos, onde estudamos textos para nossa formação 
e preparação para a análise, buscando debater os assuntos de forma detalhada e 
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articulada com a prática profissional do Assistente Social; divulgação das produções 
teóricas produzidas no NEEPSS, nas redes sociais( Blog, facebook e E-mail) e 
abertura de canal no YouTube, para poder divulgar atividades da coordenadora e 
eventos que organizamos e realizamos. 
 
E-mail: ana@vasconcelos.blog.br 
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OS LIMITES DEMOCRÁTICOS PERSISTENTES NA CULTURA POLÍTICA 
BRASILEIRA: A HERANÇA DA DITADURA MILITAR NA 
CONTEMPORANEIDADE 
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):  
LEANDRO BORGES VIEIRA 
Voluntário(s):  
Tiago Henrique Crispim Salvador 
 
O presente trabalho apresenta um dos eixos de reflexões resultantes da pesquisa 
“Cultura Política e Questão Social no Brasil – uma análise do Estado brasileiro no séc. 
XX e XI”, desenvolvida no Programa de Estudos de América Latina e Caribe, sob 
orientação da profa. Dra. Silene de Moraes Freire. Nos últimos anos, o crescimento 
abissal de perspectivas conservadoras, evidenciou ainda mais as dificuldades 
encontradas pelo país na implementação de uma democracia que amplie a cidadania 
e que não se restrinja ao pleito eleitoral. Os constantes desafios políticos, econômicos 
e sociais impostos pelos ajustes promovidos pelas políticas neoliberais, demandaram 
sem dúvida, um esforço de reflexão que fez com que o eixo das discussões 
intelectuais priorizassem os estudos de caso, sobretudo, dos fatos emergentes, 
ignorando a totalidade em que se inserem e consequentemente negando as 
particularidades que adquiriram em nossa realidade. A militarização da vida social, 
da política e sua estreita relação com períodos ditatoriais, nos alertam para a 
necessidade de reflexão. Conforme observou Marx, “a história só surpreende, quem 
da história nada entende”. Por isso, no século XXI, faz-se necessário repensar o 
século XX não apenas como forma de reconhecimento do seu significado na história 
recente de nosso país, mas também como caminho relevante para o melhor 
entendimento das questões sociais, políticas e econômicas que hoje enfrentamos. 
Cabe mencionar que a preocupação temática orientadora da proposta deste trabalho 
oriundo de pesquisa originou-se do nosso interesse em compreender o modo 
específico de intervenção do Estado brasileiro face às pressões da chamada ‘questão 
social’ no contexto neoliberal. Nossa pesquisa objetiva discutir a instrumentalidade 
da herança política da ditadura -inaugurada com o golpe de 1964- nos dias atuais, 
destacando a necessidade de se romper com os nexos hegemônicos na atualidade. 
Metodologia: recorreremos a fontes de diferentes espécies-primárias e secundárias. 
Utilizamos pesquisas, artigos, livros, revistas, jornais e demais escritos relacionados 
de algum modo com nosso objeto de estudo. Consultamos fontes documentos 
oficiais, como por exemplo, relatórios com dados acerca da recente intervenção 
militar no Rio de Janeiro e entrevistas oficiais, diretamente voltadas para a questão 
em análise. Para ilustrarmos com maior fidelidade as questões que propomos 
investigar nesse trabalho realizamos como atividade central a coleta de dados na 
mídia de grande circulação nos tempos da ditadura e nos anos recentes 
correspondentes à temática abordada. Contamos também com estudos de 
bibliografias afins, análises bibliográficas e discussões feitas durante os grupos de 
Estudos do Proealc (GEP’s). Resultados: Produção de textos, relatórios e construção 
de um banco de dados atualizado mensalmente. 
 
E-mail: silenefreire@gmail.com 
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OS RETROCESSOS POLÍTICOS, SOCIAIS E ECONÔMICOS NO MERCOSUL 
CONTEMPORÂNEO 

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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Larissa Costa Murad 
Estagiário(s):  
Márcia dos Santos Muzi 
 
O projeto “Mercosul: os desafios para a construção de um projeto Histórico”, é uma 
das linhas de pesquisa do Programa de Estudos da America Latina e Caribe 
(PROEALC), a qual visa aprofundar e ampliar o debate sobre o processo de integração 
regional na America do Sul entre os principais países fundadores que compõem o 
bloco – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Tais países têm suas políticas 
econômicas marcadas pelo ideário neoliberal, o qual implica nas privatizações das 
empresas estatais, além de apresentar reformas como as da previdência e 
trabalhista, que levam à redução dos investimentos em áreas sociais, priorizando o 
interesse do empresariado voltado para o capital financeiro. Seguindo essa linha, a 
região mostra que no sentido desses “momentos modernizadores” quase sempre 
significou a adoção de medidas políticas, econômicas e sociais que resultaram na 
precarização das condições de vida dos países membros e priorizam as novas 
necessidades e interesses do capital financeiro internacional, facilitando sua atuação 
na região. Em suma, abertura dos mercados internos, Estado-mínimo para as 
demandas sociais e máximo para o capital financeiro, livre-comércio e inserção 
associada à economia globalizada foram ideias-chave no período das reformas 
neoliberais. As medidas adotadas em resposta à crise econômica implicam no 
incentivo a cada um destes países, principalmente ao Brasil, ao fazer cortes no 
orçamento público nas áreas sociais, o que faz com que a classe trabalhadora seja a 
mais prejudicada. Na Argentina, seguindo os mesmos passos neoliberais também se 
adota a ideia da reforma trabalhista tendo a inspiração no Brasil, levando a população 
destes países das ‘contrarreformas’ a um total retrocesso. Já a Venezuela foi 
suspensa do bloco Mercosul devido as ações do governo Nicolás Maduroque 
repercutiram negativamente gerando pressão dos países que formam o bloco e 
ocasionando com isso, o surgimento de um “novo Mercosul”, no qual chegaria ao fim 
a União Aduaneira e a Tarifa Externa Comum (TEC). O Mercosul, portanto, envolve -
dentre outras questões- a consideração solidária das assimetrias internas e externas 
nas negociações comerciais e seus impactos para o desenvolvimento econômico e 
social. Premissa que induz a uma leitura do comércio a partir das relações desiguais 
instituídas ao longo da história entre os países, dado seu poder comercial, com ênfase 
nos determinismos econômicos da era neoliberal. Metodologia: essa pesquisa é 
elaborada a partir da coleta de dados mensais, correspondentes à temática abordada. 
Possui como marco cotidiano o monitoramento dos jornais e das colunas econômicas 
da região. Contamos também com revisão bibliográfica e discussões feitas durante 
os grupos de Estudos do Proealc (GEP’s), além de consulta a bibliografia 
complementar. Resultados: Produção de artigos e relatórios, e construção de um 
banco de dados atualizado mensalmente 
E-mail: silenefreire@gmail.com 
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PROCESSOS POLÍTICOS NA AMÉRICA LATINA (2016-2018): A 
CONTRIBUIÇÃO MIDIÁTICA NA RETOMADA DO CONSERVADORISMO 

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):  
Leticia Tavares da Silva e Silva 
 
O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa, “Processos políticos na América 
Latina Contemporânea”, desenvolvido no PROEALC UERJ, (Programa de Estudos de 
América Latina e Caribe), sob coordenação da Prof.ª. Drª.: Silene de Moraes Freire. 
Este estudo tem como foco o acompanhamento dos processos eleitorais ocorridos na 
América Latina nos últimos 2 anos, destacando os principais movimentos observados 
neste período. Dentre os quais indicamos a retomada do poder executivo pela direita 
nos países onde nas eleições anteriores se observou o alinhamento à esquerda, pode-
se notar atualmente que os governos de direita lideram em catorze dos vinte e um 
países que compõe a América Latina. Em paralelo observamos o avanço de políticas 
conservadoras que trouxeram consigo reformas que retiraram direitos dos 
trabalhadores conquistados em outrora, como: a reforma trabalhista que atualmente 
permite o fracionamento das férias, a remuneração não atrelada ao piso salarial, 
diminuição do horário de almoço, podendo esse não existir e ser compensado com 
até 50% do valor da hora trabalhada. A participação da grande mídia neste processo, 
como fonte de propagação de ideologias, promovendo com a circulação de noticias 
tendenciosa e a manipulação dos fatos uma deturpação da percepção da realidade, 
cria uma polarização da opinião pública reforçada pelas disputas de opiniões em redes 
sociais, gerando no âmbito virtual uma guerra de opiniões que promove a intolerância 
e a violência. A circulação dessas notícias aqui no Brasil esta ligada a programas de 
televisão e emissoras de TV pertencentes a denominações Neopentecostais, que 
veiculam conteúdos com viés partidário propagando seus ideais e promovendo seus 
candidatos, filiados a partidos com a mesma orientação politica. O movimento de 
matriz neopentecostal, por ter uma boa inserção nas camadas mais necessitadas da 
população brasileira, é a ponte entre esse eleitorado e os partidos de direita, 
conseguindo assim os votos necessários para elegerem os candidatos filiados a sua 
legenda formando assim a chamada “Bancada Evangélica” ou “Bancada da Bíblia”. A 
pesquisa foi fundamentada na coleta de dados (noticias) veiculadas na mídia 
(publicações on line), e sua sistematização e interpretação teórica baseada no escopo 
teórico das leituras sugeridas e discutidas no Grupo de Estudos PROEALC (GEP). Este 
trabalho tem como pretensão contribuir para as analises teórico-politicas da América 
Latina na atualidade, e como ferramenta para uma melhor compreensão das 
estratégias politicas por aqui aplicadas. 
 
E-mail: silenefreire@gmail.com 
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REVISTA 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):  
Raiza Uzeda da Silva 
 
A Revista Direito e Práxis é uma publicação científica vinculada à linha de pesquisa 
em Teoria e Filosofia do Direito do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em 
Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especializada em artigos em 
teoria, filosofia e sociologia do Direito, direitos humanos e experiências dos 
movimentos sociais; sempre privilegiando abordagens que se fundamentem na 
perspectiva das teorias críticas do direito. A Revista é uma publicação exclusivamente 
virtual, hospedada no repositório institucional da UERJ: Portal de Publicações 
Eletrônicas da UERJ, e também, desde 2017, no Portal SciELO, plataforma 
internacional de publicações científicas. Tais aspectos reforçam a singularidade da 
publicação no campo jurídico, pois ao contrário da maioria das publicações da área, 
basicamente voltadas a aspectos legais e dogmáticos da ciência jurídica, a Revista 
Direito e Práxis procura colocar o Direito em foco, trazendo pontos de vista que o 
observam como fenômeno social, como linguagem ou como parte das complexas 
engrenagens da sociedade contemporânea. Para dar consecução a esse trabalho, 
uma equipe robusta e bem organizada atua permanentemente a fim de manter o 
bem sucedido funcionamento da publicação. O trabalho conjunto da equipe editorial, 
com a participação dos bolsistas de Estágio Interno Complementar – EIC – e de 
extensão, é imprescindível para a condução de um projeto editorial profissionalizado 
que consegue garantir a publicação contínua e pontual de 4 edições por ano e, além 
disso, a administração de um fluxo de mais de 500 artigos submetidos anualmente. 
A cada ano, nas 4 edições previstas, são publicados aproximadamente 80 trabalhos, 
entre artigos, traduções e resenhas. Todos os artigos são convertidos em linguagem 
XML e possuem o respectivo DOI. A revista vem sendo, já desde 2015, avaliada pelo 
comitê Qualis da Área do Direito com o estrato A1, a melhor qualificação no campo 
das revistas científicas. O periódico também é avaliado em diversas áreas das 
ciências sociais, como por exemplo, sociologia, história, relações internacionais e 
ciência política, linguística, interdisciplinar e serviço social. A indexação da Revista 
em importantes bases internacionais, como o Web of Science - Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) e o SciELO, bem como sua avaliação no Qualis da Área do 
Direito, são importantes resultados do trabalho alcançado e que corroboram para 
fortalecer o nome da UERJ no cenário acadêmico internacional. Vale destacar que nos 
dois últimos anos a Revista teve projetos aprovados em Editais de apoio a periódicos 
da Capes, do CNPq e da Faperj. Além disso, a contribuição da Revista para o estudo 
e pesquisa no Direito com artigos de alto nível disponíveis nos quatro números anuais 
e na seção ahead of print, é um resultado que merece destaque. 
 
E-mail: jr-cunha@uol.com.br 
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UM PASSO ALÉM DA DESPATRIMONIALIZAÇÃO DO DANO MORAL: 
PROPOSTAS E MÉTODOS 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direito Privado 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: FACULDADE DE DIREITO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANDERSON SCHREIBER 
Estagiário(s):  
Ketlyn Chaves de Souza 
 
O projeto centra-se na catalogação da reparação não pecuniária do dano moral. O 
Direito Civil brasileiro despatrimonializou o dano, porém, não completamente a sua 
reparação. Certo é que o indivíduo que sofre dano à honra, à privacidade, à 
integridade física não será plenamente reparado com uma quantia monetária, de 
modo que, é preciso predispor-se a reconstruir o Direito Civil não com uma redução 
ou um aumento da tutela das situações patrimoniais, mas com uma tutela 
qualitativamente diversa. Sob esta ótica, a aferição da indenização por dano moral 
não importa em um simples cálculo matemático, pautado na diferença entre o 
patrimônio da vítima antes e após a ocorrência do dano. Nesta perspectiva, levam-
se em consideração as perdas não materiais advindas da lesão a interesses 
existenciais, de natureza extrapatrimonial, o que torna a fixação de valores ainda 
mais complexa. Em regra, a indenização do dano moral é estabelecida em pecúnia. 
Nesse sentido, o sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro para a 
reparação é o do livre arbitramento. Tal cenário confere ampla liberdade para que o 
magistrado, a partir da análise do caso concreto, determine o valor da indenização. 
Todavia, este sistema tem culminado em uma oscilação da valoração do dano moral 
entre as cortes judiciais, no sentido de que casos semelhantes, a depender do juízo 
do órgão julgador, têm obtido indenizações díspares. Pode-se afirmar que o valor das 
indenizações fixado na sentença, geralmente, resulta em um montante padronizado, 
genérico e quase sempre baixo, além de muito inferior ao pretendido. Por outro lado, 
a reparação não pecuniária centra-se em variadas formas de recomposição que 
importam na adoção de meios não pecuniários para compensar o dano moral 
experimentado. Sendo assim, diante da ocorrência de lesões, em regra, de cunho 
existencial, opta-se por meios que não sejam traduzidos em valores monetários. 
Nesta toada, a pesquisa, por meio da literatura jurídica e jurisprudência, ou seja, 
muitas idas à biblioteca, ao buscar conferir uma maior eficiência ao sistema de 
reparação do dano moral, catalogou outras formas de reparação, que não as 
pecuniárias. Alguns resultados: o direito de resposta, a remição de pena, em 
decorrência das violações de direitos humanos, verificadas no sistema prisional, o 
pedido de desculpas ao consumidor e a tutela específica, prevista no Código de 
Defesa do Consumidor. Convém ressaltar que essas formas de reparação não 
pecuniárias do dano moral não substituem ou obstam a indenização em dinheiro, 
mas, em conjunto com ela, visam reparar o dano moral experimentado pela vítima. 
Esta busca por formas não pecuniárias de reparação ao dano moral se coaduna com 
a releitura dos institutos civilísticos, que objetiva trazer para o centro do 
ordenamento jurídico o sujeito de direito, a pessoa humana, o que demonstraria 
certo declínio da perspectiva puramente patrimonial do direito civil. 
 
E-mail: schreiber@sdls.com.br 
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA UNIVERSIDADE 
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:  
CARLA CRISTINA LIMA DE ALMEIDA 
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 Critina 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 
 
Este trabalho apresenta resultados da pesquisa desenvolvida pelo grupo PET Serviço 
Social UERJ, tendo por objetivo dar visibilidade ao fenômeno da violência na 
perspectiva da interseccionalidade de gênero-sexualidade, classe e raça. Busca 
conhecer o fenômeno entre estudantes dos cursos do Centro de Ciências Sociais; 
contribuir para formação crítica na temática; evidenciar a importância de redes de 
proteção à violência de gênero e violações de direitos dentro da UERJ e demais 
universidades. Utiliza-se a metodologia de pesquisa social (MINAYO,1993) de caráter 
exploratório e quantitativo, baseando-se em amostragem simples. O levantamento 
de dados foi realizado via questionário online, sendo preenchidos 324 formulários. 
Quanto ao perfil social, 53,1% tem renda até dois salários mínimos, destes 17% até 
um salário; 61,4% se autodeclararam preto/as e pardo/as, 35,8% branco/as; 1,5% 
indígenas e 1,2% amarelo/as. Com relação à orientação sexual, 75,3% se definiram 
heterossexuais, 15,1% bissexuais, 4,3% lésbicas, 2,8% gays e 2,5% outras. 72,5% 
consideram-se como mulher cis e 23,1% homens cis, os demais se consideram 
agênero e não-binários. Com relação à violência de gênero, 22% afirmaram ter 
sofrido violência na universidade, destacando-se a violência psicológica 
(humilhações, constrangimentos, ameaças, xingamentos), seguida de violência 
física. Quanto aos locais, primeiramente são as festas e trotes, seguidas de 
corredores, sala de aula, banheiros, escadas de emergência; além de 
estacionamento, reuniões e assembleias. Apenas 2,2% afirmam terem cometido 
violência na universidade. Menos de 10% das pessoas que sofreram violência dentro 
da UERJ denunciaram o ocorrido. Ninguém recorreu à rede externa, como delegacias 
especializadas. Os locais de ajuda mencionados são espaços internos (Serviço de 
Psicologia Aplicada, coletivos e hospital universitário). A violência de gênero tem sido 
estudada prioritariamente no espaço doméstico e familiar, sendo poucas as análises 
no espaço público, sobretudo nas universidades, como local de (re)produção de 
violências, parte das relações sociais. Em sua trajetória histórica, a UERJ é uma 
instituição que abriga estudantes trabalhadores, tendo sido a primeira universidade 
brasileira a implantar o sistema de cotas para ingresso de estudantes ao ensino 
superior, o que traz para esse lugar tensões em torno de hierarquias sociais de classe, 
raça e gênero-sexualidade. Mesmo nesse contexto, a violência guarda um traço de 
invisibilidade e se expressa de forma simbólica e psicológica, o que exige maior 
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esforço de análise, percepção e intervenção por parte da instituição, pois tende a ser 
naturalizada. À medida em que as universidades incorporam estudantes 
trabalhadores, negros e mulheres veem-se diante de novos desafios. sendo 
fundamental problematizar de que modo gênero-sexualidade, raça e classe 
demarcam a dinâmica da universidade. 
 
E-mail: carlacristina.almeida@yahoo.com.br 
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A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE VIA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS: PRECARIZAÇÃO 
DO TRABALHO E DESEMPREGO ENTRE ASSISTENTES SOCIAIS DE UM 
HOSPITAL DO RIO DE JANEIRO. 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DEBORA LOPES DE OLIVEIRA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Rodriane de Oliveira Souza 
Estagiário(s):  
Marília Alves Pinto Andrade 
 
O trabalho apresentado versa sobre o Projeto de Conclusão de Curso de Graduação 
em Serviço Social da UERJ ainda em andamento, tendo como objeto de estudo o 
processo de privatização da saúde no estado do Rio de Janeiro, por meio do repasse 
de sua gestão para as Organizações Sociais (OSs), com ênfase nos impactos sofridos 
pelos assistentes sociais demitidos em um hospital estadual do Rio de Janeiro, no 
período entre 2015 e 2016. Objetiva analisar as repercussões da contrarreforma da 
saúde no trabalho dos assistentes sociais, com ênfase nas relações e condições de 
trabalho estabelecidas bem como na materialização do projeto profissional do Serviço 
Social em um hospital público gerido por uma Organização Social. Utilizaremos como 
metodologia a análise bibliográfica, análise documental e trabalho de campo por meio 
de entrevistas com os assistentes sociais demitidos. A amostra a ser utilizada é de 
caráter não probabilística intencional, e será efetuada através da técnica de 
amostragem bola de neve com, aproximadamente, nove (9) assistentes sociais 
demitidos de um hospital estadual gerido por OS, e que concordem em participar da 
pesquisa. Após colher os dados, os mesmos serão organizados e analisados em um 
processo que irá relacionar com a bibliografia, os dados coletados na pesquisa 
documental e os indicadores qualitativos e quantitativos que venham aparecer ao 
longo do processo de pesquisa, na perspectiva de analisar e compreender as 
repercussões do processo de privatização nos hospitais estaduais e em como esta 
situação possa impactar no trabalho dos assistentes sociais, tanto em termos das 
relações e condições de trabalho, quanto do projeto profissional do Serviço Social. A 
discussão em questão parte do pressuposto que as políticas neoliberais e 
mercantilistas presentes na lógica da contrarreforma do Estado, que vem 
privatizando a saúde no Rio de Janeiro com a contratação das OSs para gestão de 
Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), tem sido um dos responsáveis 
pelo desmonte da saúde no Estado. Tal modalidade de privatização repercute na 
precarização do trabalho dos assistentes sociais, a partir da fragilidade das relações 
e condições de trabalho, devido a contratos de trabalhos precários, alta rotatividade 
dos profissionais e assédio moral. São esses elementos que também dificultam a 
mobilização dos trabalhadores. Tais características de precarização incidem na 
precarização não só das relações de trabalho, mas na natureza e realização do 
trabalho do assistente social, cujo projeto profissional tem como direção a defesa dos 
interesses da população usuária da saúde. Como resultado esperado pretende-se a 
partir dos dados levantados analisar o trabalho do assistente social no ambiente de 
um hospital estadual com gestão privada e discutir os impactos nas relações e 
condições de trabalho dos referidos profissionais. 
 
E-mail: dwlopes@uol.com.br 
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O ATENDIMENTO DO DIREITO À EDUCAÇÃO DA CRIANÇA, DO 
ADOLESCENTE E DO JOVEM, NO PERÍODO DE 2007 A 2018 NO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Direitos Especiais 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: FACULDADE DE DIREITO 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROSANGELA MARTINS ALCANTARA ZAGAGLIA 
Voluntário(s):  
ROSILENE MACEDO BORGES DA SILVA 
 
O ATENDIMENTO DO DIREITO À EDUCAÇÃO DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO 
JOVEM, NO PERÍODO DE 2007 A 2018 NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Área temática 
Ciências Sociais Aplicadas / Direito / Teoria do Direito Centro CENTRO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS Unidade FACULDADE DE DIREITO Modalidade de Bolsa Mostra de 
Monografia e Projetos de Final de Curso e Desenvolvimento acadêmico Apresentação 
Pôster Supervisor: ROSANGELA MARTINS ALCANTARA ZAGAGLIA PAIVA Estagiário 
Rosilene Macedo Borges da Silva Especialistas apontam um número elevado de 
analfabetismo funcional no país. Condição que vem assolando os brasileiros há algum 
tempo e de fácil comprovação na prática, na qual nos levou a seguinte reflexão: O 
ESTADO TEM SIDO EFICIENTE EM CUMPRIR O SEU PAPEL DE GESTOR E PROVEDOR 
DA EDUCAÇÃO? De acordo com a CFB/88, em seu Art. 205 caput, é direito de todos 
e dever do Estado, a promoção e o incentivo da Educação,(...) visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa”. E o Art. 206 da CFB/88, elenca os princípios 
norteadores, os quais estabelecem os parâmetros da educação no país. Tal qual pelo 
Art. 208, l, lV - Vll, e das EC nºs. 53/06 e 59/09), que preveem, que além do "dever 
do Estado com a educação", a CFB/88, estabelece a efetividade das garantias da 
obrigatoriedade e da gratuidade da educação até os “(...)17 (dezessete) anos de 
idade," e da creche ao "acesso aos níveis mais elevados do ensino, (…)". No mesmo 
sentido, temos expresso na CE/RJ, no Art. 8º, § único, ser "(...) dever do Estado 
garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa 
humana, assegurando a educação, (...). EC nº 51/11". E pelo seu Art. 45, diz ser 
"dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao 
jovem (...) com absoluta prioridade, o direito à (…), à educação,(...), à cultura, à 
dignidade, (...). EC nº 53/12". No mesmo viés, corroborando com a legislação 
anteriormente citada, temos o Arts. 12 e 320 da Lei Orgânica do Município do/RJ, 
que diz ser a educação: "direito de todos e dever do Estado. O cerne da questão 
anteriormente formulado, a pesquisa em tela se propõem a analisar 3 (três) das 
políticas educacionais, adotadas pelo Estado do Rio de Janeiro, no período entre 2007 
a 2018 quais sejam: a Aprovação Automática; a Aceleração de Estudos e a CEJA 
(Centro de Educação de Jovens e Adultos). Em função do exposto, a pesquisa tem 
por objetivo verificar a qualidade e a eficácia destas políticas, e quais foram os 
resultados obtidos com suas implementações. De que forma elas influenciaram na 
vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Seria o analfabetismo funcional, o 
reflexo da atenção política dispensada pelo Estado brasileiro à Educação? Com o 
pretexto de democratizar o ensino e a educação no país, o governo federal implantou 
o novo Sistema de Educação. Contudo, há que se verificar se esta é a solução que 
resolverá a questão da ineficiência da educação e do aprendizado no país. E-mail: 
rosileneinhhem@hotmail.com 
E-mail: zagaglia_uerj@yahoo.com.br 
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O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF NO ATENDIMENTO AOS 
USUÁRIOS COM SÍNDROME DE DIÓGENES 

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:  
RODRIANE DE OLIVEIRA SOUZA 
Estagiário(s):  
Marcela Natacha dos Santos Caxias de Lima 
 
Esta pesquisa aborda o trabalho do assistente social do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) no atendimento aos usuários com Síndrome de Diógenes (SD). Por 
meio de uma pesquisa de campo, verificou-se como o trabalho do Serviço Social se 
desenvolve durante as intervenções realizadas junto aos usuários acumuladores e 
como as ações profissionais podem ser mediadoras do acesso aos direitos sociais. 
Para isso, o estudo teve como objetivo geral estudar o trabalho do assistente social 
do NASF, com ênfase na dimensão técnico-operativa da profissão presente no 
atendimento aos usuários acumuladores. A pesquisa proposta foi realizada em 14 
unidades de Atenção Básica de Saúde da Coordenadoria de Saúde da Área 
Programática (CAP) 5.1, localizadas na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. 
Os procedimentos metodológicos do estudo foram definidos a fim de confirmar ou 
não a hipótese de que o trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais em situações 
de acúmulo supera o trabalho pragmático e pontual direcionado para a retirada do 
material acumulado. Trata-se de uma pesquisa orientada pelo método crítico-
dialético, que contou com uma análise bibliográfica e documental, além de uma 
investigação realizada junto às assistentes sociais para melhor compreensão do 
trabalho desenvolvido por elas durante os atendimentos aos usuários acumuladores. 
A pesquisa utilizou a entrevista como instrumento de coleta de dados. Para a 
investigação, foi usada uma amostra do tipo não probabilística intencional formada 
por 8 assistentes sociais que atuam nos NASF’s da CAP 5.1. A amostra selecionada 
para a pesquisa teve como critério as profissionais que realizaram atendimento junto 
às pessoas com SD no período de 2016 e 2017. Sendo assim, este estudo visou 
avaliar se as ações desenvolvidas pelo Serviço Social viabilizam o acesso aos direitos 
sociais e contribuem para o fortalecimento da autonomia e da rede de proteção dos 
usuários, ultrapassando as práticas imediatas e pragmáticas historicamente 
realizadas na saúde. A partir do caminho percorrido, foi possível concluir que a SD 
influencia diretamente na qualidade de vida e de saúde dos usuários. Estas situações 
são permeadas por diversas determinações sociais que agravam ainda mais as 
desigualdades e assolam seus modos de vida, o que requer uma atuação 
fundamentada no trabalho intersetorial. Entretanto, diante do caráter seletivo e 
focalizado presente nas políticas públicas, a intersetorialidade tende a ser limitada a 
Assistência Social. Mesmo frente a essas barreiras, o trabalho desenvolvido pelas 
assistentes sociais dos NASF’s da CAP 5.1 não se limita a demanda institucional de 
limpeza da residência e/ou ações defiscalização das condições de vida dos usuários 
atendidos. Pelo contrário, as intervenções realizadas têm como finalidade a 
articulação de rede de serviços, com vistas a melhorias nas condições de vida das 
pessoas acumuladoras, tendo como referência na construção da metodologia de 
trabalho os direitos de cada sujeito. 
 
E-mail: rodriane.o.souza@gmail.com 
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RESGATE HISTÓRICO DO TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO ÀS 
PESSOAS COM HIV/AIDS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO 

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:  
RODRIANE DE OLIVEIRA SOUZA 
Estagiário(s):  
Luana Vieira da Silveira 
 
Este estudo aborda a trajetória histórica do trabalho do Serviço Social do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto na atenção às pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA), 
no período compreendido entre a década de 1980 - que marca o início de epidemia 
no Brasil - até a atualidade, com ênfase nas mudanças históricas, sociais e 
econômicas enfrentadas pelas assistentes sociais e que interferem na sistematização 
do trabalho profissional. Além disso, pretende-se verificar se o trabalho do Serviço 
Social no HUPE junto às PVHA está pautado na priorização da prestação de ações de 
assistência à saúde, marcando, desta forma, a ausência de ações articuladas e 
sistematizadas que materializem a função precípua de um Hospital Universitário, que 
pressupõe a unidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência. Para 
tanto, foi realizada a coleta de fontes primárias por meio de entrevista, pautada em 
um formulário semiestruturado, e a coleta das fontes secundárias, a partir da 
pesquisa bibliográfica e documental, por meio do levantamento de artigos, teses, 
reportagens e legislações relacionadas com o objeto da pesquisa, visando 
potencializar a análise e o processo de produção, tais com: política de saúde, 
precarização do SUS, contrarreforma do Estado, política nacional de HIV/AIDS, crise 
dos HU’s frente à privatização da saúde, Serviço Social na assistência às PVHA e 
trabalho em saúde. A pesquisa contou com a participação de 13 assistentes sociais. 
No entanto, para chegar a essa amostra, foram realizadas duas técnicas de 
amostragem: a bola de neve e a saturação. A amostragem por bola de neve consiste 
na identificação de uma pessoa de referência para auxiliar no levantamento de 
pessoas com perfil para a pesquisa. A técnica de saturação corresponde à 
identificação do tamanho da amostra, a partir do esgotamento de informação que 
contribua para o estudo. A partir desse estudo, foi possível identificar alguns eixos 
de trabalho desenvolvidos pela equipe de Serviço Social do HUPE, como: a articulação 
com movimentos sociais e Organizações Não Governamentais comprometidas com o 
enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS, contribuindo para o desenvolvimento das 
ações da equipe; o trabalho de assistência aos usuários, com ênfase na garantia de 
direitos, na prevenção, no combate ao preconceito e no fortalecimento dos usuários; 
no processo de formação em saúde, por meio do estágio supervisionado e da 
residência em saúde; promoção de atividades educativas relacionadas com a 
prevenção do HIV/AIDS e da saúde para população do entorno do HUPE; e o trabalho 
de pesquisa e extensão. Entretanto, devido conjuntura de contrarreforma, pautada 
na lógica de privatização da saúde, a partir dos anos 2000, a materialização da tríade 
ensino, pesquisa e extensão foi realizada de forma limitada, sendo priorizada a 
prestação da assistência aos usuários. 
 
E-mail: rodriane.o.souza@gmail.com 
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SERVIÇO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: AS LUTAS DO CFESS EM 
DEFESA DA SAÚDE 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 
Centro: CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS 
Unidade: FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
RODRIANE DE OLIVEIRA SOUZA 
Estagiário(s):  
Catarina Helena de Farias Rezende 
 
O presente trabalho se propõe a discutir a política de saúde no Brasil, com ênfase na 
participação social, em articulação com a trajetória histórica do Serviço Social, tendo 
como recorte a inserção da categoria no setor saúde. O objeto desta pesquisa é o 
posicionamento do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) frente à luta política 
em defesa da saúde pública, estatal, universal e de qualidade. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa bibliográfica e documental. Essa última realizada, sobretudo, na página 
eletrônica do CFESS, onde foi encontrada a amostra referente a um total de 18 
matérias consideradas relevantes para a identificação da forma como a entidade se 
insere nos espaços democráticos de participação social. A investigação realizada foi 
orientada pelo método crítico-dialético marxista e norteada pelos pressupostos do 
projeto ético-político do Serviço Social e do projeto de Reforma Sanitária, bem como 
suas concepções de controle social e saúde ampliada. A elaboração deste estudo é 
realizada no contexto político de retorno da ala liberal brasileira às suas expressões 
e formas de organização mais radicais. Marca, portanto, a fase atual – sob a direção 
do PMDB, através da gestão de Michel Temer – um conjunto incessante de esforços 
deste governo em tecer o desmonte e flexibilização dos direitos trabalhistas. 
Confronta-se com este cenário, por sua vez, a trajetória da atuação profissional e 
institucional do CFESS. Neste sentido, o interesse em explorar os temas assinalados 
por esta pesquisa se justifica pela necessidade premente de se analisar a fundo as 
formas como se articula o capital e sua agenda política, evidente pelos ataques 
contrarreformistas que trava contra a saúde. Para a pesquisa, foi analisada a atuação 
e posicionamento do CFESS na defesa da saúde em 5 diferentes eixos temáticos, são 
eles: a defesa da Seguridade Social e a inserção nos mecanismos de controle social 
na saúde; o posicionamento sobre a inserção dos assistentes sociais na Estratégia da 
Saúde da Família; a defesa da política de saúde mental e da Reforma Psiquiátrica; a 
resistência à mercantilização da saúde; e as diretrizes para a atuação profissional na 
política de saúde. O trabalho feito pela entidade, verificado no seu posicionamento 
perante os eixos supracitados, é permeado pelos pressupostos da atuação 
profissional na saúde bem como pelo Projeto de Reforma Sanitária,que orienta sua 
luta em defesa da saúde. Com isto, na análise final deste trabalho, concluiu-se que 
o CFESS vem fundamentado sua atuação profissional sobre as bases do controle 
democrático na saúde, materializada por uma inserção estratégica, crítica e coerente 
ao projeto de sociedade o qual defende: o projeto socialista. Portanto, a participação 
social que defende e exerce nos leva a compreender que a força política de resistência 
na luta de classes se faz presente quando a população toma para si a autonomia da 
construção dos seus próprios dispositivos de controle social. 
 
E-mail: rodriane.o.souza@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:  
MARCELO KISCHINHEVSKY 
Supervisor(es) Participante(s):  
Gisele Sobral 
Estagiário(s):  
Pedro Coutinho Miller Sa 
 
Quem são as pessoas que fazem ciência e estão por trás das inovações tecnológicas 
que mudam nossas vidas? Com o objetivo de humanizar os cientistas e torna-los 
figuras mais próximas da população em geral, o Laboratório de Áudio (AudioLab) da 
Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(FCS/UERJ) está desenvolvendo uma série de perfis biográficos de cientistas 
brasileiros, em programetes de aproximadamente 4 minutos de duração. Os 
programas são veiculados semanalmente pela rádio MEC FM, às sextas-feiras, ás 09h 
15mim, dentro do programa Todas as Vozes. Todos os programetes também são 
disponibilizados para download gratuito no novo site do AudioLab 
(http://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. Já 
colocamos no ar 50 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. 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 e que conta 
atualmente com uma bolsa de EIC. 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 núcleo de produção é 
integrado por um bolsista de Estágio Interno Complementar, diversos colaboradores, 
todos alunos de Jornalismo da Unidade, sob a supervisão de um professor adjunto, 
uma jornalista e um técnico de áudio. 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: marcelok@uerj.br 
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A VOZ DO TURANO 
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):  
Karoline Lima dos Santos 
Nadiny de Albuquerque Silveira 
 
Este projeto tem como finalidade desenvolver atividades voltadas para o Jornalismo 
Comunitário com vários princípios: 1) por fazer parte de uma das áreas de 
implantação de UPP, o jornalismo Comunitário terá a função de levar às seis 
comunidades que formam o complexo do Turano - Matinha, Chacrinha, Rodo, 
Liberdade, 117 (entrada pela rua do Bispo 117) e Sumaré - informações que 
fortaleçam a união das pessoas que lá vivem (13.000, segundo o IBGE); 2) divulgar 
as diversas atividades desenvolvidas no complexo, com o intuito de fortalecer essas 
atividades com mais pessoas; 3) fazer chegar àss moradores e aos moradores 
notícias relacionadas com o fortalecimento da cidadania; e 4) dar cursos acerca de 
noções básicas de Jornalismo, para que eles participem da produção dos meios 
jornalísticos a serem criados de acordo com a necessidade e demanda, dentro de 
critérios estabelecidos ao longo dos cursos. Essas atividades, que serão realizadas 
também com alunas e alunos do curso de Jornalismo, possibilitará a estes ter um 
conjunto de aprendizado e fortalecer sua formação sob várias óticas: 1) conhecer as 
necessidades de uma comunidade onde está implantada uma UPP; 2) constatar como 
se dá a relação entre Estado, governo e comunidade; 3) como é a relação entre as 
pessoas que vivem em uma comunidade com UPP; 4) como é o exercício da cidadania 
e o papel da Sociedade Civil, seja ela a Associação de moradores, quanto as diversas 
ONGs que trabalham no entorno, ou mesmo dentro, do complexo do Turano: 5) 
acompanharão, e participarão, da edição dos meios jornalísticos que serão 
produzidos. Este projeto também atende a uma demanda de presidentes de 
associações do Complexo do Turano proposto também para atender uma demanda 
da comunidade do morro do Turano Temos neste projeto desafios teórico-
metodológicos. Um deles é o a existência de seis comunidades, cada uma com seu 
espaço delimitado, com lideranças distintas que, de certa forma, consideram seu 
território mais importante. Em relação à este desafio, não conheço nenhuma 
literatura da área de Jornalismo, assim como de Comunicação Comunitária, que se 
dedique a como enfrentar essas diferentes forma de agir. Pretende-se utilizar, para 
este assunto específico, livros de Milton Santos, relacionados com espaço, cidadania, 
questões urbanas etc, e Sigmund Freud, em sua obra 'O mal estar da civilização. Que 
contém várias questões acerca de espaço e relação entre as pessoas, inclusive 
religião que tem uma importante influência na comunidade. Na questão de 
jornalismo, serão utilizadas teses de estudiosos de Comunicação Comunitária, 
notícias e edição. São dois os objetivos principais: em relação aos alunos, é o de 
aproximá-los das atividades práticas necessárias à formação; o outro é o de levar à 
comunidade conhecimentos necessários para que, ao final do projeto, tenham 
condições de administrarem seus próprios veículos de Jornalismo. 
 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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AGENC 

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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Geraldo Garcez Condé 
Estagiário(s):  
Amanda da Assunção Paiva 
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. 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: acaciorj@hotmail.com 
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AJESPORTES • AGENCIA DE JORNALISMO ESPORTIVO 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FABIO MARIO IORIO 
Estagiário(s):  
Allexia dos Santos Silva 
Davi Vasconcelos Santos 
 
Projeto de produção de notícias na editaria Esporte para treinamento de alunos de 
jornalismo. Nosso departamento tem procurado criar projetos que complementem as 
atividades de sala de aula com assuntos de interesse dos alunos. Com a proximidade 
da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio de janeiro, nos parece fundamental 
oferecer esta oportunidade. É grande o interesse e a responsabilidade dos alunos em 
relação às atividades desenvolvidas no projeto. Prática de agência online e avaliação 
de aprendizado e produtividade. A Agência de jornalismo de Esportes (AJEsportes) 
da Faculdade de Comunicação Social da Uerj foi criada para treinamento na cobertura 
da editaria esporte, área de fundamental importância tanto do ponto de vista do 
mercado nacional e internacional da profissão quanto da formação de cidadania. A 
motivação para este empreendimento no momento atual está diretamente ligada à 
conquista do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e, principalmente, do Rio 
de janeiro como sede dos jogos Olímpicos de 2016. Capacitação em jornalismo 
esportivo, contextualização do momento histórico como ferramenta de treinamento 
de jornalismo (Copa do Mundo, Olimpíadas e mudanças estruturais da cidade). 
Veículos de comunicação, jornalistas, professores de áreas afins e público interessado 
em esportes. Identificar as rotinas produtivas do jornalismo esportivo e seus 
problemas de formação de agenda. Sugestões de pauta para reportagens, apuração 
de matérias e fontes, elaboração de textos e conteúdo multimídia (foto, vídeo e 
áudio). Revisão de textos, postagem das matérias no site e envio de mala-direta. 
Desenvolver os planos de comunicação; Consolidadas e iniciar os contatos; realizar 
coberturas de eventos esportivos, incluindo os de pouca divulgação nas grandes 
mídias e programas de ação experimental. Atualização das matérias postadas no site, 
cobertura de eventos, entrevistas com atletas e outras pessoas ligadas ao esporte. 
Foi feita a cobertura dos Jogos Mundiais Militares, quando os alunos receberam 
credenciais e fizeram matérias diariamente. www.ajesportes.uerj.br Projeto de 
produção de notícias na editaria Esporte para treinamento de alunos de jornalismo. 
Nosso departamento tem procurado criar projetos que complementem as atividades 
de sala de aula com assuntos de interesse dos alunos. Com a proximidade da Copa 
do Mundo e das Olimpíadas no Rio de Janeiro, nos parece fundamental oferecer esta 
oportunidade.É grande o interesse e a responsabilidade dos alunos em relação às 
atividades desenvolvidas no projeto. Uma reunião semanal dos professores com os 
alunos para fazer uma pauta das matérias que serão apuradas pelos alunos. Os 
alunos escrevem uma matéria que é apresentada aos professores envolvidos no 
projeto. Se houver necessidade de esclarecer alguma dúvida ou de reescrever a 
matéria, o aluno faz o que lhe é pedido e, mais uma vez apresenta a versão que, 
sendo aprovado vai direto para o site e mala direta do ajesportes. 
 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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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:  
MARCELO KISCHINHEVSKY 
Supervisor(es) Participante(s):  
Gisele Sobral 
Estagiário(s):  
Nathalia Alencar Villas Boas de Oliveira 
 
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 80 locais do Rio de Janeiro, 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 professor, um operador de áudio, 
e uma funcionária de nível superior (jornalista), 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, 
iniciamos 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 em outras localidades. 
 
E-mail: marcelok@uerj.br 
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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 
Voluntário(s):  
Cassia Helena Glioche Noelli de Souza Soria 
 
O Laboratório de Comunicação Dialógica da Faculdade de Comunicação Social da Uerj 
(LCD/FCS/UERJ) tem como objetivos pesquisar e desenvolver atividades junto a 
grupos de comunicação que se caracterizem pela horizontalidade das decisões e pela 
aproximação emissor/receptor. Desde o início de suas atividades, em 2012, o 
Laboratório vem articulando-se aos comunicadores populares e grupos culturais em 
parcerias para a realização de diversos tipos de atividades, tais como cursos, 
exposições, eventos e, principalmente, realização de produtos audiovisuais. Tais 
atividades de ensino, pesquisa e extensão têm resultado no seu fortalecimento e dos 
grupos com os quais interage, assim como gerado informação para a produção de 
conhecimento sobre o campo da comunicação comunitária e alternativa. Ao longo de 
nossa trajetória, merecem destaque: o I Seminário de Comunicação Comunitária, 
realizado em parceria com a PUC/RJ (2012); o filme Mídia em Movimento (2016), 
lançado nos cinemas do Rio de Janeiro e licenciado para TV fechada;a série para TV 
Mídia em Movimento, com 4 episódios de 52 minutos (em processo de finalização e 
lançamento); e o programa de transmissão ao vivo LCD em Movimento, que ao longo 
do seu primeiro ano realizou 30 programas discutindo diversos temas ligados aos 
movimentos sociais. 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. 
 
E-mail: marcelo.ernandez@gmail.com 
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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:  
JOAO PEDRO DIAS VIEIRA 
Estagiário(s):  
Amanda de Araujo Torres Gabriel 
Joao Victor Brandao Camargo 
Yasmim Couto da Silva 
 
O Laboratório de Editoração Eletrônica (LED) é um setor fundamental para a 
formação dos estudantes, bem como para o desempenho tecnológico da Faculdade 
de Comunicação Social. Todos os projetos de informatização, criação de produtos de 
novas linguagens, novas habilitações na área do Jornalismo impresso e digital foram 
gerados dentro do Laboratório. Alguns exemplos da atuação pioneira do Laboratório: 
lº programa de transmissão online brasileiro (parceria com o Observatório da 
Imprensa da lVE); criação do primeiro produto de multimídia utilizando as linguagens 
sonora, imagem em movimento e escrita (realização do CD-Rom lº Encontro de 
Telejornalismo online etc); pesquisa avançada (lato sensu) na área de organização 
inteligente de sites com indexação de conteúdos e busca temática; lª agência 
nacional universitária de jornalismo científico (Agência UERJ de Notícias Científicas). 
Os alunos bolsistas que passam pelo LED recebem uma formação voltada para a 
realidade tecnológica dos meios de comunicação Como o Laboratório de Editoração 
Eletrônica atua em diversas áreas da comunicação social, conforme acima descrito, 
a metodologia é aplicada de acordo com cada área de atuação. Todas as pesquisas, 
no entanto, têm por objetivo a sua utilização prática. Os paradigmas do jornalismo 
científico orientam a atuação da Agência UERJ de Notícias Científica (Agenc), que é 
coordenada pela professora llana Polistchuck (com formação em ciências médicas), 
especialistas em jornalismo científico. Um dos diferenciais da Agenc é o tratamento 
científico dado às ciências humanas. Como resultado, criou-se, neste último período, 
o programa de televisão Tubo de Ensaio, em que são abordados temas científicos. A 
pesquisa que dotou os sites de sistemas de busca foi baseada nos paradigmas das 
Ciências da Informação, aplicadas ao objeto específico, dos sites jornalísticos. A 
pesquisa na área da memória do jornalismo (Crônicas e Cronistas) dá o 
embasamento para as pesquisas culturais, e constitui-se em fonte primária para 
pesquisadores das diversas áreas. Toda a produção do LED está voltada para o 
aperfeiçoamento tecnológico, científico e cultural dos meios de comunicação, com o 
objetivo de formação de alunos para um mercado de trabalho eficiente, globalizado, 
com alta exigência de formação. O maior indicador da metodologia e da produção do 
saber realizadas dentro do quadro do LED é o relatório de pesquisa e realizações feito 
anualmente para avaliação do Proatec/Faperj - com 60 páginas, entre relatório e 
anexos. 
 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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ESPORTE NO AR 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCELO KISCHINHEVSKY 
Supervisor(es) Participante(s):  
Gisele 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. O bolsista e colaboradores vêm 
produzindo reportagens sobre esportes e postando-os no perfil do AudioLab 
FCS/UERJ no portal colaborativo RadioTube, que movimenta uma rede de centenas 
de rádios comunitárias, educativas, públicas e/ou universitárias de todo o país, assim 
como no site do Audiolab (www.audiolab.uerj.br) e na página do Audiolab no 
Facebook. Diversas reportagens já foram veiculadas na Rádio Nacional e publicadas 
no RadioTube e em nossas mídias, entre as quais podemos destacar: Volta ao mundo 
por uma medalha - http://www.radiotube.org.br/audio-2335cqj4lXip6 A ciência no 
combate à tendinite - http://www.radiotube.org.br/audio-2335hpc9o2g5F A 
importância dos campeonatos estaduais para os times pequenos - 
http://www.radiotube.org.br/audio-2335BD81fyIHN A Copa do Mundo além das 4 
linhas - http://152.92.4.92/audiolab/?p=4453#more- A força das mulheres 
torcedoras dentro e fora dos estádios - http://152.92.4.92/audiolab/?p=3905 A 
parceria com a Nacional também aumenta a visibilidade da produção no AudioLab 
FCS/UERJ, oferecendo vitrine importante para pesquisas desenvolvidas na UERJ que 
muitas vezes não encontram espaço para divulgação na mídia comercial. O projeto 
integra atividades de ensino, pesquisa e extensão, articulando-se ainda com o 
Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte (LEME), liderado pelo professor Ronaldo 
Helal, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM/UERJ). “O Esporte 
no ar” é um desdobramento do projeto “UERJ no Ar – O Rádio como Apoio à Inclusão 
Social e à Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico”, também desenvolvido 
no AudioLab da FCS/UERJ desde 2009. O “UERJ no Ar” consiste na produção de 
conteúdos jornalísticos e educativos em áudio digital para distribuição gratuita entre 
rádios comunitárias e educativas de todo o país, via internet. O projeto teve apoio 
da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ) 
e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
 
E-mail: marcelok@uerj.br 
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LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA: AQUI OS ALUNOS 
VIVENCIAM A PRÁTICA DE MERCADO A PARTIR DOS CONHECIMENTOS 
ADQUIRIDOS EM SALA DE AULA 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 
Propaganda 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
NICOLAU JOSE CARVALHO MARANINI 
Supervisor(es) Participante(s):  
Andréa Azpilicueta Amorim 
Voluntário(s):  
Ana Clara Fernandes dos Santos 
Mylena Oggioni Toledo de Paula 
Thiago Rosa Mahado 
 
INTRODUÇÃO: DESCRIÇÃO: 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. 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; 
organização de eventos etc). RESULTADOS ALCANÇADOS: No LCI, os alunos 
vivenciam a prática da profissão e adquirem uma postura profissional que faz com 
que se sintam mais confiantes, inclusive na participação e aprovação em processos 
seletivos externos. Também é muito gratificante quando um bolsista cursa uma 
disciplina como Organização de Eventos e Cerimonial e, ao estagiar no LCI, se depara 
com a organização de um evento como uma atividade de trabalho. A satisfação 
demonstrada é notória. Trata-se da união perfeita entre teoria e prática. O LCI, 
segundo os estudantes, forma um importante alicerce para que possam galgar novos 
espaços. Isso nos mostra a importância do LCI no enriquecimento da formação 
discente. 
 
E-mail: nicolau.maranini@gmail.com 
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NOTICIAS DA VILA 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PATRICIA DE MIRANDA IORIO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Cristina Espírito Santo Lima 
Estagiário(s):  
Gabriela Paredes Zambrano Brasil 
Lohana Brandão da Costa 
 
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 construírem uma pauta, saber distinguir uma fonte, exercitar a forma 
de uma boa entrevista, verificar o seu comportamento em relação à ética e às 
diversas formas de pesquisa para uma apuração mais consistentes. As bases teóricas 
estão relacionadas às teorias do Agenda Setting, News Making, Teoria Funcionalista, 
Culturológica e Escola de Frankfurt, bem como ao estudo sistemático da Ética 
Jornalística e da Legislação, com foco na Lei de Direitos Autorais e no 'Da 
Comunicação' da Constituição. 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 se constitui 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 periodicidade de produção é semanal, sendo aumentada 
para duas vezes por semana ou para diária se os estagiários estiverem fazendo a 
cobertura de algum evento, como o Uerj Sem Muros, a Mostra de Estágios ou o 
Festival de Cinema do Rio. 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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O FOTOLIVRO COMO PRÁTICA NO ENSINO DA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

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):  
Ana Maria Nascimento da Silva 
 
Introdução A confecção de livros como meio de apresentação de trabalhos de 
fotografia se evidencia, atualmente, como uma forma de produção que permite ao 
autor um maior controle sobre o seu trabalho. A fotografia digital e os programas de 
editoração, cuja sofisticação se torna acessível por meio de câmeras, computadores 
e impressoras relativamente baratos, favoreceu um crescimento do número de 
artistas, fotógrafos e pequenas editoras voltadas para a produção livros de tiragens 
pequenas ou por demanda. Diferente dos livros de fotografia em geral ou dos e-
books, a materialidade dos fotolivros aparece integrada com o conceito do trabalho, 
formando junto com as imagens uma unidade fundamental para a proposta narrativa. 
Atividades desenvolvidas Estimular os alunos a produzirem fotolivros permitiu colocá-
los diante de todas as etapas do processo de criação de um discurso de visual, desde 
a idealização até a impressão final. De acordo com as diretrizes do projeto, 
procuramos trabalhar com a fotografia documental de forma expandida, evitando 
representar o acontecimento como um evento pontual em um tempo linear, a fim de 
permitir apresentá-lo como um jogo de forças onde diversos tempos se colocam em 
ação. Para isso, os alunos se permitiram fabulações que introduziam construções 
subjetivas que criavam outras camadas de sentido para a narrativa. O projeto dos 
fotolivros permitiu a integração entre as disciplinas Laboratório de Fotojornalismo, 
ministrado pelo prof. Leandro Pimentel, e Design Avançado, ministrado pela profa. 
Patricia Miranda. Os alunos do 6º período que cursavam simultaneamente as duas 
disciplinas produziram ensaios fotográficos que eram editados e diagramados 
buscando uma narrativa visual articulando imagens e palavras em um ritmo de 
acordo com o conceito pensado para o livro. A aquisição de uma impressora pelo 
laboratório de fotografia permitiu que os fotolivros fossem impressos no próprio 
Laboratório de Fotografia da FCS. Esta autonomia possibilitou que os alunos tivessem 
a experiência de testar o uso de diferentes papeis a fim de escolher o mais adequado 
para a sua proposta. A encadernação também permitiu o desafio de pensar diferentes 
formas de de junção das páginas, com costuras, espirais ou coladas. Resultados 
alcançados O desafio de produzir um fotolivros permitiu aos alunos a pensar sobre a 
importância da forma de apresentação para dar um sentido às imagens. O uso de 
sequências de fotografias, ao invés de uma foto síntese do acontecimento, buscou 
que eles questionassem as formas simplistas como a imprensa busca criar uma 
objetividade que esvazia a força do acontecimento e bloqueia a emancipação da 
potência reflexiva do leitor. Outro elemento importante do trabalho foi estimular a 
percepção da força da imaterialidade da imagem digital por meio de sua colocação 
em um corpo que pode adquirir diferentes aspectos de acordo com as decisões 
tomadas ao longo do processo. 
 
E-mail: pimenteleandro@hotmail.com 
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PROGRAMA CAMPUS 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FABIO MARIO IORIO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Geraldo Garcez Condé 
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. Com este 
objetivo o Projeto aprofundamento os estudos culturais, a partir da confluência entre 
literatura e jornalismo. O recorte sobre a literatura e a crônica não tem por objetivo 
a preparação de programas literários, mas de fornecer subsídios culturais 
contextualizados, que sirvam de enquadramento para os programas de natureza 
cultural - trata-se da busca de uma semântica para os programas de televisão. O 
projeto afasta-se, pois, de uma visão instrumental e tecnológica da televisão, 
valorizando os conteúdos e os significados socioculturais. 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 socioculturais 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. O 
tema recontextualiza a reflexão jornalístico-literária, dentro das premissas do 
contemporâneo, ao se propor a entender os atuais mecanismos de leitura e 
mapeamento deste social por meio do estudo desses objetos culturais que são as 
crônicas - que não só proporcionam o acesso a uma memória sócio-cultural, como 
introduzem novas perspectivas para o exercício da pesquisa jornalística. O presente 
projeto estabelece, assim, como recorte, o estudo em si da crônica como gênero 
literário e jornalístico, mas também - e com a mesma consistência - o estudo das 
técnicas e ferramentas que potencializam sua extração e análise para fins de 
compreensão dos fenômenos culturais da sociedade, para a busca das raízes culturais 
desta cidade propulsara de cultura. O Rio de Janeiro é impensável fora dos 
paradigmas culturais. 
 
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):  
Amanda de Araujo Torres Gabriel 
Joao Victor Brandao Camargo 
 
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 às questões ambientais, principalmente com a 
discursão em relação ao código florestal indica uma forte tendência de esse assunto 
ter prioridade no jornalismo em seus diversos meios de comunicação. Por este motivo 
acreditamos que as mídias sociais, sob enfoque jornalístico, sejam uma forma de 
preparar nossos discentes para este novo mundo. A Agencia do programa Elos de 
Cidadania da Faculdade de Comunicação Social da uerj foi criada para o treinamento 
na cobertura sobre o meio ambiente, área fundamental para o equilíbrio no meio 
ambiente, tanto do ponto de vista do mercado nacional e internacional da profissão 
quanto da formação de cidadania. A motivação para este projeto se dar por conta do 
movimento da sustentabilidade. Dentro de uma nova visão ambientalista as 
discussões atualmente envolvem questões também sociais, isto é, hoje o assunto em 
voga é a sócio-ambientalidade. São muitas as áreas em que providências 
relacionadas à preservação do ambiente envolvem sérios desafios sociais, como, por 
exemplo, remoções de comunidades que vivem entornam de áreas a serem 
preservadas. 1. Produção de reportagens sobre questões socioambientais urbanas 
tendo como região de cobertura os bairros do entorno do campus Maracanã. Essa 
primeira delimitação regional tem como objetivo fortalecer - pela ênfase no papel 
que o jornalismo desempenha na sociedade - o senso de responsabilidade social que 
a Universidade deve ter para com a comunidade local. li. Produção de reportagens 
sobre questões socioambientais urbanas tendo como região de cobertura o bairro de 
origem do aluno. Os objetivos são oferecer ao participante a possibilidade de por em 
perspectiva jornalística situações que lhe são próximas e familiares, promovendo 
uma linha de continuidade entre o local de moradia e a experiência universitária, e 
construir uma percepção de que as questões socioambientais devem ser pensadas 
globalmente. Ili. Busca de informação qualificada sobre questões socioambientais na 
literatura técnico-científica e no contato com especialistas, principalmente 
pertencentes aos quadros da UERJ. O objetivo é desenvolver o interesse dos alunos 
por uma abordagem jornalística preparada para lidar com situações complexas - 
como são as socioambientais - oferecendo à sociedade informações que atendam 
suas indagações, e também divulgar a produção científica da Universidade nessa 
área. 
 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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RADIOATIVIDADE 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCELO KISCHINHEVSKY 
Supervisor(es) Participante(s):  
Gisele Sobral 
Estagiário(s):  
Ana Beatriz Clemente de Mello 
 
O Radioatividade é um programa de rádio mensal produzido por alunos da disciplina 
Radiojornalismo e por bolsista de EIC e voluntários do Laboratório de Áudio 
(AudioLab) da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (FCS/UERJ) desde 2004. Constitui importante vitrine para a produção 
radiojornalística da Universidade voltada para o público externo. O programa – um 
radiojornal com 5 a 6 minutos de duração – é postado no site do Audiolab 
(www.audiolab.uerj.br), na página do Audiolab no Facebook e, recentemente, 
estamos fazendo os 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. 
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: Plano B para tirar o Rio 
da crise -http://152.92.4.92/audiolab/?p=2622 Onda conservadora ameaça 
diversidade nas escolas - http://152.92.4.92/audiolab/?p=2603 Mulheres jornalistas 
sofrem assédios no exercício da profissão - http://152.92.4.92/audiolab/?p=4280 
Elas agora comandam as transmissões - http://152.92.4.92/audiolab/?p=4486 Crise 
financeira no Rio de Janeiro compromete CAP UERJ -
http://152.92.4.92/audiolab/?p=2256 
 
E-mail: marcelok@uerj.br 
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TELEJORNAL UERJ ONLINE 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Jornalismo e Editoração 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
AFFONSO HENRIQUES DA SILVA REAL NUNES 
Estagiário(s):  
Yago Jose Rodrigues de Santana 
 
No século XXI, a comunicação vem sendo a palavra de ordem e a Internet, sua 
principal ferramenta. Televisão, rádio, Correios, telefone, jornal, enfim, todos os 
meios reunidos em um único veículo. Tanto potencial já sugere algumas questões. 
Como aproveitar tamanha capacidade de mobilização? Que serviços e conteúdos 
tornar disponíveis? Como nos apropriar da tecnologia digital, com fins de promover 
o desenvolvimento sociocultural da sociedade? Estas perguntas envolvem muitas 
outras, não cabendo respostas simplistas, apressadas. Justamente por isso, 
reforçamos a necessidade de desenvolver projetos que sejam, eles mesmos, fontes 
permanentes de pesquisa, geradores de cultura, comprometidos com a sociedade. 
Assim, não basta simplesmente lançar uma página na Internet, mas concebê-la de 
forma criativa e condizente com o meio. Além do aspecto laboratorial do projeto, que 
visa à formação profissional dos alunos de jornalismo, nossa investigação evolui para 
uma nova pedagogia dos meios audiovisuais, buscando uma linguagem que desperte 
a comunidade acadêmica, de todas as áreas do saber (sobretudo as áreas de 
educação), para a importância da educação para a mídia. Desde o início, o TJ UERJ 
Online é um projeto que procura uma adequação da linguagem televisiva à internet. 
Neste período, alguns coordenadores assumiram a supervisão do projeto com 
diferentes abordagens da proposta, algumas delas bastante semelhantes à 
linguagem televisiva o que fez com que, por um período, as reportagens e programas 
produzidos fossem uma repetição daquilo que normalmente se assiste no jornalismo 
televisivo. Sabe-se que é difícil fugir dos modelos, ainda mais quando esses modelos 
foram desenvolvidos em décadas de aperfeiçoamento, o que levou à uma técnica 
assimilada pela quase totalidade das emissoras de televisão que, praticamente, a 
repetem há muito tempo. Por outro lado, mesmo depois de 20 anos de internet 
comercial, a rede se coloca como um ambiente difícil de ser dominado, no sentido de 
que os internautas ganharam liberdade de escolha e não há como controlar suas 
atividades na rede. Se na TV é relativamente fácil prender o espectador com um 
programa atraente, na internet, o número de opções de escolha tende ao infinito, o 
que faz com que a navegação se torne aleatória. Um sujeito em frente a um 
computador conectado é uma nau sem rumo que pode ler jornais, assistir aos mais 
diversos vídeos, ouvir música, ler e escrever e-mails, fazer compras, participar de 
redes sociais etc. O desafio atual, pelo qual passa o projeto, é tentar compreender 
como tornar o conteúdo relevante para que valha a pena ser assistido na rede. A 
opção tem sido reduzir o número de produções e procurar um aprofundamento nas 
pautas que possa levar o internauta à uma maior compreensão do assunto abordado. 
 
E-mail: affonsohnunes@gmail.com 
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UERJ NO AR 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Rádio e Televisão 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCELO KISCHINHEVSKY 
Supervisor(es) Participante(s):  
Gisele Sobral 
Estagiário(s):  
Raquel de Paula Macedo Vicente 
 
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 2018, mais de 445 conteúdos tinham sido 
publicados no perfil do AudioLab FCS/UERJ no RadioTube, alguns deles superando a 
marca de 1.500 acessos e 100 downloads. Desse universo, mais de 50 reportagens 
foram produzidas entre 2016 e 2017, apesar da greve de mais de quatro meses de 
duração. Parte significativa da cobertura jornalística foi voltada justamente para a 
crise da UERJ e do Estado do Rio. Entre algumas matérias produzidas destacamos: 
Sem salários, professores da UERJ decretam greve e alunos ocupam Bandejão -
http://152.92.4.92/audiolab/?p=3911 Casos de preconceito e intolerância 
reacendem discussão sobre representação do corpo na arte -
http://152.92.4.92/audiolab/?p=3920 Onde Tem Tiroteio? Nas redes sociais - 
http://152.92.4.92/audiolab/?p=3893 A justiça tarda mas o robô não falha -
http://152.92.4.92/audiolab/?p=4315 ONG atende gratuitamente mulheres vítimas 
de violência - http://152.92.4.92/audiolab/?p=4472 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: marcelok@uerj.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):  
Ingrid Rodrigues de Oliveira 
 
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. O Projeto está baseado no desenvolvimento do jornalismo 
cultural, oferecendo aos bolsistas e voluntários a repensar a cultura, em seu processo 
social e em suas manifestações estéticas. Para isso fundamenta a prática jornalística 
com as técnicas das etapas produtivas: construção de pauta, apuração, reportagem, 
entrevista, cobertura de eventos, ensaios, artigos e crônicas, sustentando-se 
também das teorias modernas do jornalismo. Cobrir, registrar e comentar as 
produções culturais locais, nacionais e internacionais que se difundem no mercado 
brasileiro, privilegiando as novidades estéticas. Jornal de cultura • crítica de arte e 
difusão do entretenimento; Organizações Jornalísticas no setor editorial de cultura; 
Alunos de graduação e pós-graduação nas áreas das Ciências Sociais e Humanas, 
com destaque para os Cursos de jornalismo; Profissionais do meio artístico e da 
indústria do entretenimento; Os alunos farão cobertura em eventos culturais, 
principalmente das manifestações estéticas, estabelecendo diversos produtos do 
gênero jornalismo cultural, tais como agenda, reportagem, entrevista, notícia e 
opiniões. Pesquisas, organização e realização de produtos, de janeiro a dezembro 
com atualização de sites (filmes) quatro vezes por semana. Treinamento dos 
estudantes para a pratica de jornalismo cultural; Cobertura de eventos, exposições, 
lançamentos de livros, shows, peças, espetáculos e filmes. Sugestões de pauta para 
reportagens, apuração de matérias e fontes selecionadas, elaboração de textos e 
conteúdo multimídia. Desenvolver o plano de comunicação, consolidando contatos, 
estabelecendo ações e realizando produtos do jornalismo cultural, cuja postagem 
semanal no site, complementa-se com a divulgação nas grandes mídias. Os alunos 
farão coberturas em eventos culturais para disseminar as informações. 
 
E-mail: acaciorj@hotmail.com 
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A TERESÓPOLIS PARA ALÉM DO CIRCUITO TURÍSTICO 
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):  
Mayara da Silva Pessoa 
Voluntário(s):  
Lucas Cavalcante Daher 
 
A educação básica brasileira vem sofrendo há anos com um sistema de ensino que 
não motiva os estudantes e tampouco 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. Muito se fala dos 
problemas, citados por qualquer estudante ou mesmo por aqueles que não 
frequentam mais a escola. No entanto, as opções de solução são escassas. Pensando 
nesta problemática, o Grupo de Extensão “Ir e Ver” do Departamento de Turismo da 
UERJ desenvolve um projeto que visa a oferecer o serviço gratuito de Turismo 
Pedagógico a escolas públicas e privadas do município de Teresópolis. Uma das 
principais tarefas do projeto consiste em elaborar roteiros de aulas passeio que 
contemplem os pontos turísticos do município de Teresópolis, sobretudo aqueles que 
não fazem parte do circuito mais conhecido. Teresópolis é um município conhecido 
por sua área verde e seu clima ameno. Possui três grandes parques. Um Municipal 
(Montanhas de Teresópolis), um Estadual (Três Picos) e um Federal (Serra dos 
Órgãos) que foi o segundo a ser criado no Brasil. Por isso, Teresópolis é conhecida 
como a capital do montanhismo e recebe turistas brasileiros e estrangeiros 
interessados em explorar o seu relevo e contemplar a vista que proporcionam. Além 
disso, outro grande atrativo turístico é a Feirart, a Feira de Artesanato a céu aberto 
que acontece todos os fins de semana na chamada Pracinha do Alto, bem na entrada 
da cidade. No entanto, Teresópolis não tem apenas parques e a Feirart. Trata-se de 
um município com grande área rural, que tem uma produção significativa de 
hortaliças que abastece, principalmente, a região metropolitana do Rio de Janeiro. E, 
nos últimos anos, vem se destacando na produção de alimentos orgânicos. Parte dos 
produtores se organizou e criou a Associação Agroecológica, que realiza feiras na 
cidade com os próprios produtores. Muitos destes abrem as portas das suas 
propriedades para turistas, a fim de que estes vivenciem o dia a dia da família rural 
e conheçam mais sobre a importância da alimentação livre de agrotóxicos. Foi 
pensando neste circuito menos conhecido, mas não menos importante, do município 
que o Grupo Ir e Ver vem desenvolvendo seus roteiros de aulas-passeio, com o 
objetivo de mostrar às crianças e adolescentes da cidade a Teresópolis que eles não 
conhecem, mas que enriquece econômica, social e culturalmente o município. 
 
E-mail: marcelapadilha.uerj@gmail.com 
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EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 
Informação 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARINILZA BRUNO DE CARVALHO 
Estagiário(s):  
Ana Luiza Barbosa Cardoso Silva 
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. A Missão é Disseminar a gestão empreendedora na 
comunidade interna e externa da UERJ. Como Visão temos, Ser o interlocutor entre 
a Comunidade Acadêmica, o Governo e Sociedade na realização de parcerias e 
projetos em rede. Os Objetivos são: 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. No tocante ao conteúdo nossa proposta foi e continua sendo 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 
projetos integrados, na prática dos valores éticos, morais e solidários. O Projeto com 
SEBRAE que capacitou 25 docentes da UERJ, criando o grupo G3E(Grupo de 
Especialistas em Educação Empreendedora) está em atuação, com a realização de 6 
professores em 6 turmas de Empreendedor na UERJ. Em parcerias com o HUPE a 
criação de um estudo em saúde onde a atividade empreendedora empresta critérios 
de sucesso. O novo grupo de estudo voltado para a Gestão da Inovação em Saúde, 
onde a atitude Empreendedora é crucial. Podemos ser empreendedores sem inovar, 
mas é impossível Inovar sem ser empreendedor. Também é parte do plano participar 
dos projetos de apoio às empresas juniores da Uerj, o projeto de desenvolvimento 
do novo modelo de gestão, a capacitação e disseminação da cultura de 
empreendedorismo e inovação, a parceria com o Sebrae e o trabalho conjunto com 
as Incubadoras em edital para este ano. 
 
E-mail: mbruno@ime.uerj.br 
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PROJETO PROCAC – PROCESSO COLABORATIVO DE ARTICULAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 
Informação 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RITTO 
Estagiário(s):  
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. 
Através do processo de Incubação, o Projeto tem como objetivo desenvolver, nas 
Empresas Incubadas e na Academia, 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 proporcionar a emergência de vínculos 
facilitadores da criação de ideias e de conhecimentos novos, estimular e apoiar o 
desenvolvimento de Projetos Sociais com vistas a contribuir para a transformação de 
resultados de pesquisa em empreendimentos sociais e auto gestionários e 
sustentáveis, visando ao desenvolvimento local e ao aumento da atividade econômica 
no Estado do Rio de Janeiro através da articulação e transferência de conhecimentos. 
E-mail: ritto@ime.uerj.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 
Jamila Caroline Alves Bernardo 
William Gregory Mendes Silva 
 
As paisagens 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. No que concerne especificamente às paisagens naturais 
remanescentes, através da visitação e do uso público nesses ambientes, o turismo 
pode 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), 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 na realização de trabalhos de campo com alunos dos ensinos 
fundamental e médio de escolas públicas e particulares 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 na elaboração e 
manejo das trilhas, assim como no trabalho efetivo de monitoria, acompanhamento 
dos alunos, e aplicação de questionários para verificação dos resultados obtidos. Em 
relação às questões metodológicas realizamos levantamentos bibliográficos com base 
na literatura específica, além da busca por experiências já desenvolvidas no cenário 
brasileiro. O roteiro metodológico da pesquisa – ação desenvolvida foi dividido nas 
seguintes etapas. Inicialmente, através da realização de trabalhos de campo no 
PNMMT, houve a escolha da trilha onde seria implementada a atividade sensorial, a 
definição da duração do percurso, do nível de dificuldade, do número máximo de 
visitantes por grupo e as devidas adaptações necessárias. Paralelamente, foi 
realizado um levantamento em relação ao público alvo. Como resultados parciais, 
estas etapas já foram cumpridas, assim como também já foram feitos os contatos 
iniciais com as instituições de ensino. O início dos trabalhos de campo com os alunos 
está previsto para agosto de 2018. Por fim, tornou-se evidente que, através das 
atividades de trilhas sensoriais podemos abordar questões relativas à relação 
sociedade-natureza, ao conceito de paisagem, ao papel do turismo como atividade 
primordial no uso público em áreas naturais protegidas, às possibilidades e ganhos 
inerentes a esta prática e à relevância da educação ambiental lúdica e não formal na 
interpretação desses ambientes. 
E-mail: thp21@hotmail.com 
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TURISMO DE DROGAS: O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CANNABIS 
NO COLORADO (EUA) 

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):  
Breno Corrêa Gonçalves 
Thais de Barros Pereira 
Voluntário(s):  
Hugo Ghisoni Laureano 
Nathalia Carvalho 
 
De acordo com a Organização Mundial de Turismo, diversas são as motivações e 
naturezas das atividades a serem desenvolvidas pelos turistas, possibilitando assim 
a existência de variados tipos de turismo, como Turismo de Sol e Praia, Ecoturismo, 
Turismo de Esportes, Turismo Cultural e Turismo de Negócios e Eventos e Incentivo. 
Portanto, seria possível falar sobre um “Turismo de Drogas”? Uma nova segmentação 
de mercado, onde as drogas em si apresentariam relevante papel motivador para os 
deslocamentos, ou seriam importantes experiências turísticas ao longo das viagens. 
A postura internacional baseada na guerra às drogas, adotadas pela ONU, contribuiu 
para uma situação em que o turismo de drogas acabou por ser muito pouco 
encorajado e, em muitos casos, visto como uma atitude criminosa. Porém, inúmeras 
foram as transformações em relação às políticas de drogas adotadas em diversos 
países no mundo contemporâneo. Esse contexto permitiu a emergência de novos 
destinos e um fértil campo de pesquisa para os que desejam discutir o turismo de 
drogas. Com a legalização da maconha em diversas partes do mundo, um dos setores 
que mais poderia se beneficiar seria o turismo, onde inúmeras atividades e roteiros, 
que unem as viagens com o interesse pela maconha, já começaram a ser 
desenvolvidas nos países, estados e regiões onde o uso recreativo da cannabis já é 
regulamentado. O presente projeto se propôs a abordar o turismo de drogas, mais 
especificamente de turismo de cannabis. Como objetivo geral, visou levantar dados 
e evidências relativas à existência, ao desenvolvimento, a estrutura e a importância 
desse segmento, tomando como base o caso do estado do Colorado (EUA), onde, 
além dos usos recreativos e medicinais, o acesso legal à cannabis por turistas 
também é permitido. No que se refere aos procedimentos metodológicos, a proposta 
inicial consistiu na coleta de dados secundários através de revisões bibliográficas e 
busca por evidências que ilustrassem o crescimento e a estrutura do turismo de 
drogas no Colorado (EUA). Em relação à produção de dados primários, também foi 
pensada a realização de questionários (semi-estruturados) com diferentes atores 
envolvidos (essas informações serão analisadas de maneira quantitativa e 
qualitativa). Em relação aos resultados parciais obtidos, foram realizados 
levantamentos bibliográficos, assim como o início da coleta de dados sobre o turismo 
de cannabis no destino em questão e a elaboração dos questionários. Mesmo com 
resultados ainda incipientes, foi possível ilustrar algumas características desse estudo 
de caso emergente, onde o turismo de drogas, mais especificamente o turismo da 
cannabis, passou a ter significativa relevância econômica e cultural para esse destino. 
Logo, torna-se fundamental perceber as novas potencialidades e entraves para o 
turismo de drogas, o qual configura um campo fértil e pouco explorado pelos 
estudiosos no âmbito do turismo, mas que cresce significativamente de maneira 
prática. 
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E-mail: thp21@hotmail.com 
 
TURISMO E TRILHAS SENSORIAIS NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS 
ÓRGÃOS, 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):  
Larissa Gomes Antunes 
Victoria Nogueira Saraiva de Souza 
 
Ao longo dos processos históricos, as atividades humanas foram fundamentais nas 
questões ambientais, principalmente no que se refere a ocupação e utilização do solo. 
A retirada das coberturas vegetais nativas dos ambientes naturais, resultantes das 
ações antrópicas, transformaram estas áreas em paisagens geográficas, com 
consequente rompimento no equilíbrio ecológico, gerando assim significativos 
impactos ambientais. Uma das formas encontradas para garantir a conservação 
desses ambientes naturais foi a criação das áreas naturais protegidas, que tem como 
objetivo a manutenção da diversidade biológica, a utilização de recursos naturais de 
forma sustentável e o uso público. Através do turismo (mais especificamente do 
ecoturismo), o qual incentiva as práticas de uso público, por meio da visitação aos 
ambientes naturais, notamos uma aproximação da relação sociedade-natureza, onde 
ocorre um processo de apropriação das paisagens naturais para fins e atividades 
comerciais e de lazer. As trilhas sensoriais, que podem ser interpretadas como ações 
de educação ambiental, trabalham com recursos pedagógicos, evidenciando a 
importância dos sentidos e a consciência ambiental, contribuindo, portanto, para a 
construção de um pensamento crítico-reflexivo, assim como de valores sociais e 
ambientais. Desenvolvem a percepção do corpo e a flexibilidade, ampliam a 
percepção visual, auditiva, olfativa e tátil no contato com o ambiente e permitem a 
observação e o sentir, além de integrar elementos da natureza através do processo 
educativo; também possuem grande papel como atrativo turístico diferenciado e, em 
sua forma mais ampla, possibilitam importantes avanços em questões associadas à 
inclusão social. O presente projeto se propôs, de maneira geral, a verificar a 
viabilidade e, caso seja possível, a desenvolver percursos (roteiros) sensoriais no 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) – Teresópolis (RJ), com a 
participação de alunos (bolsista e voluntário) na elaboração e manejo dos percursos, 
assim como no trabalho efetivo de monitoria, acompanhamento dos visitantes, e 
aplicação de questionários para verificação dos resultados obtidos. Por encontrar-se 
em fase inicial, os procedimentos metodológicos ainda estão sendo definidos. 
Entretanto, o roteiro proposto até então já permitiu a realização de levantamentos 
bibliográficos sobre a temática assim como de trabalhos de campo para identificação 
de potencialidades e escolha do local / trilha mais apropriada para o desenvolvimento 
das atividades sensoriais. Logo, mesmo ainda com resultados incipientes, 
acreditamos ser fundamental trazer esse tema para debate, estimulando, dessa 
forma, um maior desenvolvimento de discussões no âmbito acadêmico, assim como 
a realização de atividades práticas e a visitação em Unidades de Conservação. 
E-mail: thp21@hotmail.com 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - COMUNS 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / 
Centro: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
Unidade: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUIZA ROSANGELA DA SILVA 
Estagiário(s):  
Brenda Pereira Ferreira 
Ramon Nobrega Trindade 
 
A divulgação interna e externa da Universidade é uma das atribuições da Diretoria 
de Comunicação Social (Comuns). Esse trabalho é desenvolvido pela Assessoria de 
Imprensa e consiste no envio de pauta aos veículos de comunicação, no atendimento 
às solicitações de jornalistas e no monitoramento de informações sobre a Instituição 
divulgadas nesses meios. O relacionamento com a mídia é de grande importância 
para a imagem da UERJ na sociedade. Devido ao crescente papel que a comunicação 
assume cada vez mais ao contribuir para o desempenho estratégico das organizações 
modernas, a comunicação institucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
requer trato profissional no seu desenvolvimento e execução, em especial porque 
inclui uma área com demandas específicas, que é a da divulgação científica. Com 
base nos últimos relatórios entendeu-se que faltava estímulo aos bolsistas para além 
das atividades da Assessoria de Imprensa. Por esse motivo, se antes o projeto 
basicamente se concentrava na atenção à imprensa, na atual conjuntura da COMUNS, 
os bolsistas são chamados a participar de coberturas, decisões de pauta em 
publicações e estimulados a produzir e publicar, devidamente orientados, releases, 
notas e notícias. Assim, diante da diversificação de atividades, também o perfil de 
graduação deverá ser redefinido posteriormente. Por meio do estágio interno 
complementar, feito com supervisão de jornalistas profissionais, o bolsista tem a 
oportunidade de conviver, na prática, com a dinâmica de uma assessoria de 
Imprensa, tendo a possibilidade de complementar a teoria ensinada em sala de aula. 
Além disso, o estagiário pode conhecer mais a fundo a Instituição na qual estuda, ao 
fazer a ponte com /atender a demanda de jornalistas de diversos meios com interesse 
em áreas de conhecimento específicas da Universidade. Vale destacar que o trabalho 
desenvolvido pela Assessoria de Imprensa é de grande importância para a percepção 
da imagem da UERJ pela sociedade, tendo em vista que faz a intermediação entre a 
Instituição e a mídia. A incorporação de alunos proporciona um olhar e um feedback 
sempre renovados sobre as rotinas, com troca de informação importante acerca da 
formatação e interesse dos textos, sobretudo para a comunidade jovem interna e 
externa à UERJ. No ano de 2017 houve atendimento a 772 demandas de jornalistas, 
estudo de novos projetos e acompanhamento da mídia via clipping e métricas. Os 
bolsistas foram convidados, ainda, a participar de cursos no mesmo status dos 
profissionais da casa e a dar seminários internos acerca de suas competências, 
colaborando para avanços inéditos na gestão do conhecimento dentro da Comuns. 
 
E-mail: riscom.luiza@gmail.com 
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JORNALISMO PRÁTICO NA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA UERJ 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / 
Centro: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
Unidade: DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUIZA ROSANGELA DA SILVA 
Voluntário(s):  
José Atalide Soares Thomé 
 
As publicações da Diretoria de Comunicação (Comuns) da Uerj promovem a 
divulgação, pesquisa jornalística e a repercussão do que acontece na Universidade. 
Além do Portal (www.uerj.br) e da produção de conteúdo para as mídias sociais da 
UERJ (Facebook, Instagram e Twitter), a Comuns sempre teve sob sua 
responsabilidade três publicações impressas: - UERJ em Dia – informativo semanal, 
voltado para a comunidade interna, para estudantes, consistindo em uma agenda de 
atividades da instituição; - Informe UERJ – boletim mensal, voltado para a 
comunidade interna, para alunos e servidores, sobre temas que dizem respeito à vida 
acadêmica; - UERJ em Questão – periódico bimestral de divulgação acadêmico-
científica. Apenas a primeira está em produção, sendo necessário retomar as demais 
e eventualmente ampliar/diversificar mídias da Comuns - inclusive compreendendo 
a produção para mídias sociais e portal institucional como publicação. O projeto 
precisará ser revisto para acolher esta demanda. Atividades propostas ao bolsista: O 
Jornalismo Prático constitui um campo apara a aplicação do conhecimento 
desenvolvido no curso (de Jornalismo, da Faculdade de Comunicação Social) no 
contexto do cotidiano de um setor de produção de publicações informativas. Os 
objetivos do Projeto são: - Oferecer ao bolsista a vivência diária da prática 
jornalística, com a devida supervisão; - Possibilitar a convivência com profissionais 
experientes; Em especial a compreensão e o acompanhamento das etapas da 
cobertura e produção de notícias, mas também: - Estabelecimento de conexão entre 
a formação acadêmica e o exercício profissional; - A formação de hábitos 
indispensáveis para a inserção no campo profissional, como pontualidade, precisão e 
capacidade de cumprir prazos estabelecidos; - A ampliação do conhecimento da 
Universidade em seus vários setores. Podemos ressaltar que os bolsistas trouxeram 
um novo olhar e feedback sobre as rotinas, principalmente no que se refere a 
produção de conteúdo às novas mídias, com troca de informação importante acerca 
da formatação e interesse dos textos para a comunidade jovem interna e externa à 
UERJ. Isso se reflete nos resultados: houve duplicação de alcance médio de posts no 
Facebook, revitalização do Twitter (em andamento), revisão editorial do UERJ em Dia 
(com sugestões dos bolsistas) e estudo de novos projetos. Os bolsistas foram 
convidados, ainda, a participar de cursos no mesmo status dos profissionais da casa 
e a dar seminários internos acerca de suas competências, colaborando para avanços 
inéditos na gestão do conhecimento dentro da Comuns. - Acompanhar a divulgação 
das atividades científicas, acadêmicas artísticas e extensionistas da UERJ; - Produção 
de textos/conteúdo para as diferentes mídias sociais da UERJ (Facebook, Instagram 
e Twitter) 
 
E-mail: riscom.luiza@gmail.com 
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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:  
LUIZA ROSANGELA DA SILVA 
Estagiário(s):  
Ana Clara Leardine 
 
A organização de eventos, cerimonial e protocolo é uma das atribuições da Diretoria 
de Comunicação Social (Comuns). Esta 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. 
O uso de eventos como instrumento de comunicação tem contribuído de forma 
inquestionável na obtenção de uma imagem organizacional positiva, além de ser 
reconhecido como atividade formadora de opinião pública favorável. 
Independentemente do seu porte, o evento deve ser planejado e realizado com alto 
rigor técnico para que o resultado seja o mais eficaz possível. Por este motivo requer 
um trato profissional no seu planejamento e execução, além da atuação de recursos 
humanos devidamente capacitados. Fundamentação teórico-metodológica: A 
comunicação assume, cada vez, mais um papel crucial nas organizações e a 
realização de eventos torna-se uma ferramenta estratégica no relacionamento com 
os diversos públicos otimizando a construção e a consolidação de conceitos acerca 
da instituição e dos seus variados setores. Segundo Cleuza G. Gimenes Cesca, evento 
é um fato que desperta a atenção, podendo ser notícia e, com isso, divulgar o 
organizador. Embora não seja a única atividade desenvolvida pelos profissionais de 
relações públicas, a organização de eventos é, sem dúvida, aquela que mais se faz 
notar. Roberto Porto Simões ressalta que cabe às Relações Públicas um papel 
importante no trato com o tema evento. Precisamos refletir sobre o fenômeno e 
buscar seu real significado. Não percebê-lo como algo operacional, realizado por 
tarefeiros, mas como um instrumento colocado na estratégia de comunicação da 
organização com objetivos bem definidos. Outra consideração importante são os 
princípios básicos que regem a organização de eventos no âmbito institucional. Eles 
têm como premissa uma sequência de formalidades que definimos como cerimonial 
e protocolo. Neste sentido, eventos, cerimonial e protocolo formam então um 
conjunto harmonioso fundamental no uso estratégico das relações públicas no 
contexto de uma política de comunicação organizacional integrada. 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. 
 
E-mail: riscom.luiza@gmail.com 
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A IMPORTÂNCIA DA SOCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA O ACESSO DA 
PESSOA TRANSEXUAL NO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR DO HUPE 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do Serviço 
Social 
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):  
Isabele Barboza Moura 
Laisla Danielly Silva Barros 
Luana El-Amme Jayme 
 
Introdução: O presente trabalho aborda a experiência de estágio do curso de Serviço 
Social no período de 10/2017 a 06\2018 no âmbito do atendimento a pessoas 
transexuais que procuram e/ou que já são atendidos pelo programa no Hospital 
Universitário Pedro Ernesto. Em suma, o processo transexualizador compõe a política 
de saúde brasileira e atualmente inclui procedimentos de diferentes graus de 
complexidade, como a cirurgia de transgenitalização, mastectomia histerectomia, 
além da terapia hormonal. A portaria 457 emitida pelo Ministério da Saúde em 19 de 
agosto de 2008 regulamentou o funcionamento do processo trans no SUS e definiu 
uma equipe multiprofissional, composta pelas especialidades médicas da Urologia, 
Endocrinologia, Psiquiatria, além da Psicologia e do Serviço Social. Ao longo dos 
atendimentos, percebemos que muitas pessoas trans não conhecem o que é o 
processo transexualizador e seus direitos, buscando assim, informações na internet 
e entre amigos. Em geral, tais pessoas têm, sistematicamente, seus direitos mais 
elementares violados num processo corriqueiro de invisibilidade e naturalização de 
práticas violentas. Por isso, buscam acolhimento, intervenções profissionais e 
relações sociais pautadas no respeito e na dignidade, onde seus direitos a suas 
identidades e expressões sexuais e de gênero possam ser respeitados. Não existe 
uma rede de informações ampla para essas pessoas, que estão expostas a todo tipo 
de violações de direitos e violência em todas as esferas da vida. O acesso a 
informações precisas tende a facilitar o acesso da pessoa aos serviços existentes e 
fortalecê-las na busca de seus direitos e melhores condições de vida. Objetivos: 
Divulgar e socializar informações acerca do processo transexualizador para os 
pacientes atendidos no Programa do HUPE/UERJ. Métodos: Foi pensado e criado um 
material informativo, na forma de folders que são distribuídos aos usuários durante 
os atendimentos e atividades de grupo. Os folders tratam do processo 
transexualizador no HUPE, direitos ao nome social, uso do banheiro e alteração do 
nome e sexo no registro civil. Resultados: contribuição na divulgação e socialização 
de informações para os próprios usuários e suas redes de amizades. Conclusão: 
Acredita-se que este trabalho realizado com as pessoas trans contribui para que os 
usuários possam conhecer seus direitos e consequentemente contribuir para a 
consolidação de sua cidadania, além de facilitar seu trânsito tanto no âmbito 
institucional quanto no território. 
 
E-mail: mcristinabrasil@hotmail.com 
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O ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE TRANSEXUAIS NO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Fundamentos do Serviço 
Social 
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):  
Isabele Barboza Moura 
Laisla Danielly Silva Barros 
Luana El-Amme Jayme 
INTRODUÇÃO: O Processo Transexualizador foi institucionalizado pelo Ministério da 
Saúde há 10 anos, a partir da Portaria 457/2008 e desde então, o Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) foi credenciado a realizar a cirurgia de transgenitalização no âmbito do 
Sistema Único de Saúde com mais três hospitais universitários. Em 2013, por meio 
da Portaria 2.803, essa política foi ampliada, incluindo-se novos procedimentos 
cirúrgicos e estendendo o acesso à travestis, homens transexuais. Com isso, 
reconhecemos o avanço do SUS no que se refere à população transexual e travesti, 
porém, questionamos sobre o lugar do adolescente transexual nesta política. Neste 
sentido foi criada parceria entre a equipe de Serviço Social do Processo 
Transexualizador do HUPE e o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente (NESA). 
OBJETIVOS: Estreitar o vínculo entre o NESA e a equipe do Serviço Social do Processo 
Transexualizador do HUPE para pensar linha de cuidado e melhor acompanhamento 
aos adolescentes, fortalecendo sua rede de apoio. METODOLOGIA: Realização de 
reuniões entre a equipe do Serviço Social do Processo Transexualizador do HUPE e a 
equipe do NESA, por meio do Hebiatra Felipe Machado Fortes, para discussão de 
casos e estudo social desses/as usuários/as. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A ausência 
de Políticas Públicas para adolescentes transexuais revela a invisibilização destes 
sujeitos, e a falta de autonomia perante às suas escolhas, lhes tira o direito de decidir 
sobre si próprios, ficando a cargo dos responsáveis a escolha sobre aspectos de suas 
vidas. Esta parceria tem se mostrado fundamental, visto que, além da realização dos 
atendimentos a usuários/as, outras atividades vêm ganhando destaque. Foram 
realizados serviços que contemplaram a presença da equipe do Serviço Social do 
Processo Transexualizador do HUPE e do médico hebiatra Felipe Fortes, das quais, 
podemos destacar a participação no III Encontro da Regional da Capital dos 
Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, que teve por objetivo a 
capacitação continuada dos/as conselheiros/as tutelares do Estado do Rio de Janeiro. 
Outra atividade realizada em conjunto foi a recepção de calouros/as da Faculdade de 
Medicina 2018.1. CONCLUSÃO: Falar sobre a transexualidade na adolescência é 
pensar em indivíduos que não têm sua autonomia respeitada, ainda que o Estatuto 
da Criança e do Adolescente os ampare nesse sentido. Para além de uma questão de 
saúde ou moral, o adolescente, de uma forma geral, é visto pela sociedade como um 
indivíduo sem maturidade para tomar suas próprias decisões, e isso é um risco 
quando se trata de adolescente transexuais, que se submetem a hormonização sem 
acompanhamento médico, ficando sujeito à aprovação de seus responsáveis para a 
permissão sobre a utilização do nome social, entre outras questões que podem 
ocasionar diversas patologias nesses/as adolescentes, inclusive podem levá-los/as a 
cometerem suicídio. 
E-mail: mcristinabrasil@hotmail.com 
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REFLEXÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NA SAÚDE DO IDOSO, 
ATRAVÉS DA INSERÇÃO NO NÚCLEO DE ATENÇÃO AO IDOSO - NAI 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 
Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
NEIDE GOMES OLIVEIRA MIGUEL 
Estagiário(s):  
Carina Paola Lima da Costa de Sales 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre a minha 
experiência de estágio, que ocorreu nos anos de 2016 e 2017 no Núcleo de Atenção 
ao Idoso, que é uma unidade docente- assistencial do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto, vinculada à Universidade Aberta da Terceira Idade e à Sub-Reitoria de 
Extensão e Cultura. Pretendo fazer uma análise crítica dessa experiência, a partir dos 
conteúdos acumulado ao longo do meu processo de formação, com maior destaque 
para aqueles advindos da disciplina de Estágio Supervisionado I, II e III, das reuniões 
de supervisão do Serviço Social, no Curso de Aperfeiçoamento em Saúde do Idoso, 
e no Grupo de Estudos Multidisciplinar. Parto do pressuposto que vem ocorrendo um 
aumento da população idosa no Brasil e que esse processo vem muitas vezes 
acompanhado do adoecimento. Posto isto, destaco que todas as atividades 
oferecidas, nessa unidade especializada, são fundamentais para a população usuária 
e para a equipe multiprofissional, na qual me incluo, pois estou há 2 anos imersa 
nessa experiência. Entretanto, focarei minha análise nos atendimentos ambulatoriais, 
pois foi nesse cenário que permaneci a maior parte do estágio, mais especificamente, 
no Ambulatório de Distúrbios Cognitivos I. O ambulatório referido acima, acompanha 
idosos com quadros de demência leve a moderada, que requerem acompanhamento 
sistemático de uma equipe especializada e de referência para esse tipo de 
acometimento. Nesse sentido, ganha destaque o trabalho com os usuários e suas 
famílias, pois a maioria deles tem familiares como principais cuidadores. Assim, é 
importante refletir sobre a área do envelhecimento, as relações e condições de 
trabalho e, principalmente, os determinantes sociais que interferem no processo de 
saúde-doença dos usuários, bem como sobre as possíveis alternativas pactuadas 
entre os mesmos, suas famílias e a equipe, para a melhoria da qualidade de vida dos 
idosos, ainda que em processo de adoecimento. A título de conclusão, é possível 
observar, nos atendimentos realizados no NAI, que se iniciam com o acolhimento, 
passam pela avaliação inicial e prosseguem no acompanhamento do idoso e sua 
família, que o atendimento se organiza através dos dados coletados no instrumento 
de registro, elaborado pela equipe de Serviço Social, para se aproximar do 
conhecimento das condições gerais de vida e de saúde dos idosos. Dessa maneira, é 
possível esclarecer aos usuários e familiares os motivos para o acompanhamento no 
serviço, através de uma relação de horizontalidade entre os mesmos e a equipe de 
referência, para que eles se sintam à vontade para expressar suas demandas e 
necessidades. Esse modelo de organização do processo de trabalho que vem sendo 
implementado no serviço, na minha perspectiva, tem sido capaz de efetivar formas 
de enfrentamento das expressões da questão social, em particular na Saúde do 
Idoso, no contexto de grandes transformações sociais, que vem afetando 
sobremaneira a população idosa. 
 
E-mail: neidegomeso@gmail.com 
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SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA: A EXPERIÊNCIA DE 
TRABALHO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO. 

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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Cristielle Alves da Silva Pereira 
Estagiário(s):  
Carolini Lyra Leite 
 
O trabalho do Serviço Social é desenvolvido por meio do Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Criança, que foi reestruturado em agosto de 2002, imprimindo 
nova perspectiva no que tange a concepção e reformulação do modelo assistencial 
nos parâmetros que envolvem a atenção integral e o processo de ensino-
aprendizagem da profissão. O elemento central dessa reestruturação foi unificar o 
trabalho entre ambulatório e enfermarias. O Programa conta com três profissionais 
do quadro efetivo que ficam responsáveis pela organização do trabalho, supervisão 
de estágio e preceptoria da residência. Atualmente o programa possui quatro 
residentes, sendo duas vagas para primeiro ano e duas vagas para segundo ano. As 
ações dos profissionais do Serviço Social são realizadas com o objetivo de garantir o 
acolhimento, visando à viabilização dos direitos sociais e o cuidado com a saúde, 
prestando acompanhamento social e instruindo os indivíduos para o acesso a serviços 
e benefícios sociais. Assim, a atuação visa garantir o atendimento às necessidades 
de saúde, além de criar espaços de discussão e socialização de informações com as 
famílias, estabelecendo formas de comunicações horizontais e favorecendo vínculos. 
As atividades partem de uma visão multidisciplinar e intersetorial, visando à 
promoção, proteção e tratamento da saúde, de forma a favorecer a integralidade na 
atenção. Desta forma, o Programa tem como objetivo principal qualificar a formação 
profissional e a assistência prestada. Assim como, este programa também 
pressupõe: manter a organização e atualização das legislações e dos recursos sociais 
visando instrumentalizar o trabalho; Revisar permanentemente os instrumentos de 
intervenção profissional de forma a orientar a atenção oferecida; Manter a gestão, o 
planejamento e a avaliação do trabalho, de forma a qualificar o serviço, o ensino e a 
assistência; Elaborar artigos, cursos de capacitação e assessorias. As atividades 
realizadas cotidianamente nesse Programa são: acolhimentos e atendimentos 
(individuais ou em equipe, às famílias), intervenções com supervisão direta; 
Discussão dos casos e situações atendidas com residentes, supervisores e equipe 
multiprofissional; Leituras e registros em documentação referentes ao campo; 
Elaboração de estudos sociais, pareceres, relatórios, fichas de notificação, dentre 
outros; Levantamento e pesquisa de recursos comunitários e institucionais; Avaliação 
do trabalho e Supervisão semanal de equipe do Serviço Social. Para fins de avaliação 
desse trabalho, utilizamos como marco temporal o período de janeiro à junho de 
2018, onde foram realizados 396 atendimentos, dos quais 266 foram de ambulatório 
e 130 de enfermaria. Desse quantitativo de atendimentos realizados, 146 foram de 
acolhimento e 250 permanecem em acompanhamento no serviço, demandando da 
equipe a articulação com a rede intersetorial e a elaboração de instrumentos próprios 
da profissão. 
 
E-mail: micheleseso@hotmail.com 
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A INTEGRAÇÃO ENTRE O ENSINO E A ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS 
PORTADORES DE HEPATOPATIA CRÔNICA E DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 
INTESTINAIS DO AMBULATÓRIO DA GASTROENTEROLOGIA DA 
POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 
Centro: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 
Unidade: POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DEBORA REGINA DE OLIVEIRA SILVEIRA 
Estagiário(s):  
Adaís Freitas Basilio dos Santos 
 
O presente projeto foi desenvolvido no ambulatório de Gastroenterologia da 
Policlínica Piquet Carneiro até dezembro de 2017 e tinha por objetivo promover a 
integração entre a formação em Serviço Social e a assistência aos usuários 
portadores de hepatopatia crônica e doenças inflamatórias intestinais. O 
remanejamento da assistente social para outro setor e a não realocação de outro 
profissional no ambulatório culminou no encerramento das atividades do presente 
projeto. Ao longo do desenvolvimento do projeto os alunos participaram de 
atendimentos sociais, grupos operativos e de sala de espera, nos quais atuavam no 
planejamento e elaboração de materiais informativos, como folder, cartilha, murais, 
entre outros. A fim de desenvolver estratégias para abordagem integral dos 
problemas vivenciados pelos usuários, foram realizadas visitas domiciliares, 
atividades interdisciplinares como consultas conjuntas, discussões de casos, reuniões 
de equipe e visitas institucionais, nas quais houve participação ativa do bolsista. Nas 
atividades de ensino foram desenvolvidas, além da supervisão diária, reuniões com 
os alunos para aprofundamento dos trabalhos desenvolvidos através do estímulo à 
articulação teórico-prática. A experiência do estágio supervisionado caracteriza-se 
enquanto uma valiosa oportunidade de imersão no campo profissional favorecendo a 
construção do conhecimento a partir da vivência da prática profissional. Durante o 
período de vigência do projeto os alunos produziram, além dos relatórios de estágio 
supervisionado, três trabalhos de conclusão de curso (TCC) com temáticas relativas 
a experiência de estágio. Os TCC’s produzidos são: “Política de Saúde e Doenças 
Crônicas: acesso e permanência no trabalho de pessoas com Doenças Inflamatórias 
Intestinais (BATISTA, 2017); “Política de Saúde e Determinantes Sociais de Saúde: 
um estudo acerca das percepções dos profissionais do Ambulatório de 
Gastroenterologia” (BRANCO, 2018); “Saúde e Serviço Social: um estudo acerca dos 
impactos das doenças inflamatórias intestinais nas condições de vida e trabalho” 
(BELIZÁRIO, 2018). Este projeto propiciou aos alunos o efetivo exercício da 
construção do conhecimento incluindo seus aspectos técnicos-científicos, culturais, 
éticos e humanos. Durante o período de realização do Estágio o aluno teve a 
possibilidade de assimilar e (re)construir o seu conhecimento na realidade prática do 
serviço, permitindo o contato e convivência com os desafios que permeavam a prática 
profissional, assim como a ampliação do seu conhecimento sobre os determinantes 
sociais no processo saúde-doença, sobre as práticas de saúde e o fortalecimento de 
atitudes eticamente corretas, conhecimentos e competências profissionais. 
 
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 
 
O setor de Acolhimento da Policlínica Piquet Carneiro (PPC) é formado por duas 
assistentes sociais e uma médica. O mesmo articula com os diversos setores internos 
e externos, recebe diversas demandas relacionadas a orientação dos usuários sobre 
o funcionamento da Rede de Atenção à Saúde, além de informá-los sobre a existência 
de mecanismos para a efetivação do direito à saúde. O estágio supervisionado 
objetiva promover a integração entre a formação em Serviço Social e a assistência 
aos usuários da PPC. A bolsista inicia o processo no segundo semestre de 2017 
acompanhando 55 atendimentos sociais no plantão, a mesma não se inseriu 
diretamente no setor de acolhimento devido a greve na UERJ. As demandas eram 
relacionadas ao acesso à rede de saúde, medicamentos, recursos assistenciais, 
benefícios previdenciários, gratuidade nos transportes para o tratamento de saúde, 
mecanismos para efetivação do direito à saúde, dentre outros. Com isso, teve a 
oportunidade de aprofundar o conhecimento da realidade social, contribuindo assim 
nas orientações sobre o acesso à saúde e a garantia dos direitos. A partir de janeiro 
de 2018 a bolsista realizou as atividades no setor de acolhimento, acompanhando e 
atendendo 168 usuários. Foi desenvolvida pela bolsista atividades de planejamento, 
execução e avaliação das atividades socioeducativas como grupo de sala de espera, 
dos quais a mesma participou junto a outras estagiárias do setor. Nesse período 
foram 04 encontros com a participação de 89 usuários. Foram elaborados materiais 
informativos como folders, murais educativos e materiais audiovisuais. Buscando 
fomentar o contato com outras instituições e outros profissionais, foram estimuladas 
a participação em Fóruns, Conselhos e seminários de saúde; participação ativa da 
bolsista no treinamento sobre gratuidade nos transportes – Vale Social; realização 
de supervisões individuais e coletivas. Nas atividades referentes à pesquisa, foi 
realizado pela bolsista um levantamento dos usuários orientados à Atenção Primária 
à Saúde (APS) no ano de 2017 e primeiro semestre de 2018, totalizando 74 usuários. 
A partir disso realizou-se contatos telefônicos, sistematização e avaliação dos casos, 
identificando as dificuldades que os mesmos encontram no acesso à saúde através 
da APS no município do Rio de Janeiro. O estágio possibilitou a vivência em atividades 
educativas e investigativas, propiciando a articulação teoria/prática que contribuirão 
para a formação profissional, além de colaborar para um maior conhecimento da rede 
de saúde e incentivar o trabalho articulado com a equipe e outros setores, buscando 
a efetivação do direito à saúde a consolidação/fortalecimento da cidadania. 
 
E-mail: ninoke@ig.com.br 
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DESENVOLVENDO OBJETIVOS, METAS E DIRETRIZES PARA O SETOR DE 
ACOLHIMENTO DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO - APROFUNDANDO O 
TRABALHO 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):  
Anna Renata Picollo de Aguiar 
Voluntário(s):  
Débora Trajano de Souza 
Karina Pessoa da Silva 
A proposta do 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 a 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 também para o 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 avaliação das salas de espera; montagem do livro de 
registro dessas atividades; desenvolvidas atividades de reflexão a respeito do 
processo de trabalho do Serviço social no setor de acolhimento; divulgado material 
de cunho sócio educativo e audiovisual; panfletos e folders; 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. Para o ano de 2018 foram desenvolvidas 
atividades relacionadas a divulgação do setor para os profissionais que trabalham na 
Policlínica Piquet Carneiro. Foram realizadas atividades voltadas para consolidação 
dessa proposta; foram realizadas outras salas de espera com novos temas referentes 
ao projeto e ao setor de acolhimento. Confeccionou-se material audiovisual com 
vários temas 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 Política Nacional de Humanização do SUS. 
Continuamos desenvolvendo as atividades de divulgação do setor e do trabalho 
desenvolvido junto aos usuários da Policlínica. 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 
 



 

0417 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL: 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):  
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, tomando como referência o Projeto de Reforma Sanitária, 
visa orientar os usuários e socializar informações sobre o acesso e garantia de direitos 
sociais para o fortalecimento e ampliação do exercício da cidadania. 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. Devido ao período de 
greve muito extenso durante o ano de 2017, buscamos preservar os 
acompanhamentos já realizados pelo presente projeto no ambulatório da Cardiologia, 
o que se normalizou em janeiro de 2018 com o fim da greve. Portanto, até a presente 
data, foram realizadas 17 reuniões com o grupo TAP, onde foram abordados diversos 
temas de acordo com as demandas dos usuários, tais como: febre amarela, reforma 
trabalhista, interação de medicamentos, benefícios previdenciários, Sisreg, 
obesidade e nutrição, entre outros. Também realizamos ações socioeducativas em 
grupos de sala de espera no ambulatório de Cardiologia, totalizando 9 reuniões, que 
apresentaram as Atribuições do Serviço Social, o acesso ao Transporte gratuito 
(RioCard/Vale social), febre amarela como temáticas centrais. As duas atividades de 
grupo atingiram um total de 805 usuários. Neste mesmo período foram feitos, 
aproximadamente, 392 atendimentos sociais junto aos usuários do grupo e seus 
respectivos acompanhamentos, o que permitiu a identificação de demandas 
(implícitas e explícitas), resultando em orientações e encaminhamentos de acordo 
com as necessidades e interesses da população usuária do serviço de saúde. Dentre 
tais demandas, temos: acesso a transporte gratuito, orientações sobre a rede básica 
de saúde, marcação de consultas e exames via SISREG, orientação para revisão de 
aposentadoria por invalidez, etc. No semestre 2017.2/2018.1, iniciamos uma nova 
ação junto à sala de espera, com um mural interativo para socialização de 
informações sobre o processo saúde-doença dos cardiopatas atendidos. Além disso, 
iniciamos uma pesquisa com o grupo TAP para avaliar os objetivos propostos e quais 
impactos este trabalho tem realizado no processo saúde-doença e na vida dos 
usuários que são acompanhados no ambulatório. Durante este 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 
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O SERVIÇO SOCIAL E AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: 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 
Miriam Oliveira dos Santos 
Taynan da Silva Lima dos Santos 
Vivian de Lima Meireles Rodrigues 
O projeto foi implantado no Departamento de Serviço Social da Policlínica Piquet 
Carneiro em 2008 e vem sendo uma atividade ininterrupta, que tem contribuido para 
a formação de assistentes sociais e para a manutenção de um espaço 
coletivo/individual de interface com a comunidade. As ações do projeto tem público 
alvo diversificado. Envolve a formação profissional de graduandos, através da adoção 
de recursos teórico-metodológicos, como oficinas temáticas, dramatizações, grupos 
de estudo, apresentação de trabalhos científicos, capacitações intra e extra-
institucionais, supervisões avaliativas de ações e supervisão teórica. No tocante à 
assistência, foram realizados: grupos educativos de salas de espera, que envolveram 
232 usuários (até julho de 2018), mapeamento de equipamentos e de direitos sociais 
e previdenciários, produzidos folhetos sobre prevenção em saúde, acesso ao SUS e 
direitos sociais, resultantes da atualização/mapeamento de recursos realizado pelos 
bolsistas. Foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa no novo ambulatório de 
clinica médica da PPC. Foram feitas 25 entrevistas aleatórias com usuários, com o 
objetivo de conhecer o perfil e demandas dos mesmos, bem como qualificar as ações 
que vem sendo desenvolvidas no ambulatório, a partir de abril de 2018. Constatamos 
que as questões referentes ao acesso ao SUS se tornaram mais frequentes, dada a 
crise da saúde no Estado do RJ, o que também tem gerado impactos na Policlinica. 
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, continua 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 que contribuam para a ampliação do acesso e consolidação da 
cidadania da população usuária do SUS. Neste sentido, a socialização de informações 
qualificadas é essencial, bem como a pesquisa e a criação, pelos alunos, de projetos 
de intervenção. Em 2018 os alunos elaboraram dois projetos (sob nossa supervisão): 
“Elaboração de instrumento para a realização do grupo de sala de espera: dinâmica 
participativa-reflexiva” e “Ações do Serviço Social junto aos usuários do ambulatório 
de clínica médica: atuando com grupos e orientações”. A elaboração dos mesmos 
colaboraram para a formação profissional qualificada dos alunos, e são um 
incremento das ações de amplitude coletiva na PPC. Assim, o conjunto de ações 
realizadas pela equipe do projeto têm sido estratégias fundamentais para contribuir 
para que os usuários acessem ao SUS e aos direitos fundamentais de cidadania. 
E-mail: elianenatividade@yahoo.com.br 
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O ACOMPANHAMENTO SOCIAL AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS NO 
AMBULATÓRIO DE CIRURGIA VASCULAR DA POLICLÍNICA PIQUET 
CARNEIRO/UERJ E A ARTICULAÇÃO COM O ENSINO 

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:  
DAYANA VALERIO COIMBRA 
Estagiário(s):  
Neila Santiago Nogueira 
 
O Projeto “O acompanhamento social aos usuários acompanhados no ambulatório de 
Cirurgia Vascular da Policlínica Piquet Carneiro/UERJ e a articulação com o ensino” 
objetiva prestar assistência aos usuários do ambulatório e seus familiares. Todavia, 
em função da greve na UERJ, até janeiro de 2018 o bolsista ficou inserido no setor 
de plantão do Serviço Social na Policlínica Piquet Carneiro. Destaca-se que durante 
esse período houve a redução do desenvolvimento de algumas atividades. Contudo, 
o projeto não foi interrompido e o bolsista acompanhou a realização de 146 
atendimentos. O projeto passou a ser integralmente executado no ambulatório de 
Cirurgia Vascular a partir de fevereiro de 2018. O projeto no ambulatório realiza o 
acompanhamento social dos usuários e seus familiares e ações de cunho 
socioeducativo, contribuindo para prevenção e promoção da saúde por meio da 
socialização de informações e materiais educativos. Os usuários são orientados 
acerca dos direitos sociais e as dificuldades que encontram para acessar às políticas 
públicas são problematizadas de forma crítica. Logo, são orientados acerca da 
existência dos espaços de controle social e discutido acerca da importância de ocupá-
los. Ademais, o projeto também promove a inserção do bolsista no acompanhamento 
do trabalho do assistente social e execução de algumas atividades com supervisão 
direta, o que contribui para sua formação. Destaca-se que a execução das atividades 
insere o bolsista em contatos intersetoriais e multidisciplinares. No período de 
fevereiro à julho de 2018 o bolsista acompanhou e executou 113 atendimentos e 
acompanhamentos sociais aos usuários e seus familiares. Neste sentido, desde a 
inserção do bolsista no projeto as principais demandas orientadas foram acerca do 
funcionamento da Rede de Atenção à Saúde e da Policlínica Piquet Carneiro, direitos 
previdenciários, gratuidade de medicamentos e do transporte público para acesso ao 
tratamento, dentre outros. No que tange às atividades educativas desde a inserção 
do bolsista no projeto foram realizados 03 grupos de sala de espera, cuja temática 
foi acerca do SUS e a organização da Rede de atenção à Saúde, alcançando um total 
de 69 usuários. O bolsista também realizou pesquisas de levantamento de perfil e 
principais orientações realizadas no plantão e no ambulatório, além de pesquisas 
para mapeamento da Rede Intersetorial. Ademais, foram realizadas atividades de 
supervisão com discussões diárias acerca do fazer profissional e mensais com 
referências bibliográficas. 
 
E-mail: dayanacoimbra2012@gmail.com 
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O TRABALHO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DESENVOLVIDO NO CENTRO DE 
DIABETES PELO SERVIÇO SOCIAL E AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO 
INTERNO COMPLEMENTAR 
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 
 
O Serviço Social executa o projeto de Promoção de Saúde no Centro de Diabetes 
desde 2016. Este projeto tem como objetivo promover a integração entre a formação 
em Serviço Social e a assistência aos usuários atendidos no Centro de Diabetes por 
meio de intervenções no campo da Promoção da Saúde, onde são realizadas 
atividades que reforçam a defesa e garantia de direitos, bem como atuando através 
de processos reflexivos críticos que contribuem para a autonomia dos sujeitos. Em 
outras palavras, às ações se revelam no trabalho socioeducativo que consiste em 
orientações reflexivas e socialização de informações e através das orientações, 
encaminhamentos, produção de relatórios sociais - e outros documentos que forem 
necessários - a fim de que os usuários consigam acessar os serviços e benefícios os 
quais têm direito. Isso se materializa através de abordagens individuais, grupais e 
coletivas aos usuários e suas famílias, tais como entrevistas sociais, salas de espera, 
grupos socioeducativos e promoção de material informativo. No ano de 2017, devido 
a greve, os atendimentos individuais foram feitos através do Plantão do Serviço 
Social e demos continuidade ao levantamento da rede de atendimento 
socioassistencial a fim de ampliarmos os encaminhamentos, bem como elaboramos 
materiais informativos para serem distribuídos, destacando-se entre eles o 
informativo sobre os direitos das gestantes. No primeiro semestre de 2018, as 
atividades foram normalizadas e realizamos 7 grupos socioeducativos sobre direitos, 
alcançando 153 pessoas. Também foram realizados 245 atendimentos e resolução 
de demandas através de diversas orientações, encaminhamentos, e contatos 
intersetoriais a fim de que os usuários tivessem acesso aos seus direitos. Dentre as 
principais demandas dos usuários do Centro de Diabetes encontram-se: o direito ao 
vale-transporte gratuito, acesso aos medicamentos, insumos, exames e consultas, 
bem como orientações sobre a organização do SUS, benefícios previdenciários e 
assistenciais. Destaca-se que realizamos diversas discussões das situações com a 
equipe interdisciplinar para realização de um atendimento mais integral, 
principalmente, questões relacionadas a adesão ao tratamento que requerem 
intervenções com as famílias. O estagiário de Serviço Social contribuiu nas diversas 
atividades e buscou o desenvolvimento de sua capacidade de investigar, apreender 
criticamente, estabelecer proposições e intervir na realidade social. Assim, através 
do estágio, a aluna criou um Projeto de Intervenção que tem como objetivo capacitar 
profissionais de recepção através de um curso sobre o SUS, contribuindo para o 
envolvimento desses profissionais com a Política de Saúde Pública, reforçando o 
continuo Projeto de Reforma Sanitária. Por fim, podemos afirmar que este projeto 
buscou contribuir para o melhor atendimento às necessidades sociais dos usuários, 
para a qualidade dos serviços prestados, bem como para a formação qualificada de 
novos profissionais. 
 
E-mail: raffaellerj@gmail.com 



 

0421 
 

REPENSANDO AS ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 
EM DSTS E HIV/AIDS:ELEMENTOS PARA FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS 
SUJEITOS NA ASSUNÇÃO DE MÉTODOS DE PREVENÇÃO 

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):  
Daiane Pereira Aguiar 
Maria Luiza Oliveira dos Santos 
Thais Candido de Oliveira 
Welison Matheus Fontes da Silva 
Voluntário(s):  
Caroline Moreira Cabral 
Pâmela Fagundes de Paula 
 
O projeto desenvolve ações estratégicas para que as atividades de prevenção e 
promoção da saúde em DSTs e HIV/AIDS tenham ressonância junto à população 
usuária. Para a consecução deste objetivo tais ações se desdobram em eixos 
relacionados: um referente à formação profissional e outro voltado para o 
aprimoramento das abordagens da temática junto à população atendida. Ao longo 
dos anos a equipe do projeto vem abordando a multiplicidade de aspectos que 
incidem nas estratégias de prevenção em DSTs e HIV/AIDS, adotadas pelos sujeitos. 
Em 2017, em virtude do aumento da infecção pelo HIV entre a população jovem, 
com prevalência entre LGBTs, a equipe envidou esforços para montar estratégias de 
ação junto a esta população, que não reforçassem o estereótipo de “grupo de risco”. 
Assim, foi efetuada pesquisa exploratória com a realização de 20 entrevistas semi-
estruturadas nos ambulatórios; foi elaborado mural instalado na sala de espera do 
Serviço Social, onde circulam em média 250 usuários por semana; foi produzido 
folheto distribuído para os 61 usuários que participaram dos Grupos de Sala de 
Espera/GSEs voltados para a abordagem dessa temática. Durante a realização dos 
GSEs foi identificada a necessidade de incluir nas discussões questões sobre 
LGBTFOBIA e preconceito, muito presente no cotidiano da população, como ilustram 
alguma falas extraídas dos GSEs “(...)tem um menininho que é viado, mora atrás da 
minha casa lá. Todo escrotinho (...) eu sempre falo, tu é um viadinho bem sem 
vergonha.” (U. 20 GSE de 31/10/17) “A pessoa tem o livre arbítrio e faz o que quer, 
mas tá na bíblia que Deus fez o macho e a fêmea, o que passar daquilo é procedência 
maligna.” (U.12. GSE 21/09/17) Com isso, as ações do projeto vêm impactando tanto 
no tema quanto na população ao lançar foco sobre temática tão controversa e pouco 
discutida nos serviços de saúde, contribuindo para a construção de novas 
metodologias que abordem a prevenção das DSTs e HIV/AIDS entre LGBTs sem 
reforçar o estigma de “grupo de risco”. Concomitantemente, foram mantidos os GSEs 
que discutem as estratégias de prevenção da população em geral, com a realização 
de 10 GSEs com 91 usuários, onde foi utilizado o vídeo produzido pela equipe do 
projeto em parceria com a Faculdade de Comunicação Social/UERJ. Foram efetivados 
mais 15 GSEs, com a introdução de técnicas de dinâmica de grupo que fomentaram 
a participação de 153 usuários. Ressaltamos que o total de 305 usuários participantes 
dos GSEs receberam folheto com 3 preservativos masculinos e 1 feminino cada. Com 
isso os resultados obtidos em relação à POPULAÇÃO USUÁRIA, foram à ampliação do 
acesso as ações de Educação em Saúde efetivadas, aos folhetos e aos preservativos 
masculinos e femininos. Em relação aos ALUNOS, os resultados foram a produção de 
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conhecimento através da elaboração de 3 MONOGRAFIAS além da articulação do 
conhecimento teórico-metodológico ao prático-operativo, e a vivência, no cotidiano, 
do compromisso ético-político profissional 
 
E-mail: barbara.surcin@yahoo.com.br 
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ACERVO MEMÓRIA DA UERJ: CONHECENDO SUA HISTÓRIA E 
FORTALECENDO O SENTIDO DE PERTENCIMENTO. 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Biblioteconomia 
Centro: REDE SIRIUS 
Unidade: REDE SIRIUS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
REGINA HELENA MURCIA TINOCO AMATO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Luciana de Avellar Mattos 
Estagiário(s):  
Ana Mirian Menezes Araujo 
Isabella Campos de Freitas 
Leonardo Bruno Mello dos Santos 
Lucas Bezerra de Farias 
Maria Eduarda Almeida Pessoa de Melo 
Milena Pinheiro Viegas Costa 
Núbia Miêko Portilho da Silva 
Patrícia da Silva Pereira 
Rayan dos Santos da Silva 
Rodney Franklin da Silva Filho 
Thamires Nascimento de Oliveira 
 
Introdução: por vocação, as bibliotecas universitárias têm sob sua guarda 
documentos representativos das atividades desempenhadas no decorrer do processo 
de ensino, pesquisa e extensão. Tais documentos são testemunho da memória da 
instituição, podendo ser fonte de pesquisa para alunos, professores, historiadores, 
pesquisadores, entre outros. Assim sendo, a preservação da memória institucional e 
a preservação do patrimônio documental da Universidade são algumas das funções 
da Biblioteca Universitária. Na Rede Sirius - Rede de Bibliotecas UERJ, o papel de 
custodiador da memória institucional cabe ao Núcleo de Memória, Informação e 
Documentação – MID. Objetivo: preservar, resgatar, tratar, armazenar e dar 
visibilidade a um conjunto de documentos representativo da história e das atividades 
da Universidade. Reunir os itens em uma única estante, proporcionando ao usuário 
a possibilidade de conhecer todo o acervo sobre a história da UERJ. Metodologia: Os 
documentos armazenados no Núcleo MID não tinham uma forma adequada de 
organização ou tratamento da informação. Acondicionados em caixas-arquivos, eram 
assim disponibilizados aos usuários interessados em pesquisar a história da UERJ, 
sem que tivessem sido inseridos no catálogo online da Rede Sirius. O acervo é 
composto basicamente de: a) livros publicados comercialmente; b) livros/folhetos e 
manuscritos com tiragem restrita apenas aos setores da Universidade; c) 
folhetos/panfletos de divulgação das atividades de unidades acadêmicas; d) 
discursos e aulas magnas proferidas por ex-Reitores; e) legislação das faculdades 
formadoras da UERJ, incluindo estatuto e regimento. Os documentos foram avaliados 
em conjunto pelos bibliotecários e estagiários, a fim de determinar se tratavam de 
assuntos relativos à história da Universidade, dos seus departamentos e unidades 
acadêmicas. Uma vez conferida sua pertinência, os documentos passaram pelos 
seguintes processos: a) representação descritiva com utilização do AACR2 (Código 
de Catalogação Anglo Americano, 2º. Edição); b) classificação com utilização da CDU 
(Classificação Decimal Universal); c) inclusão no Catálogo online da Rede Sirius, 
através do software SophiA. Resultados parciais: observamos que a reunião e 
catalogação do acervo de memória permitiu ao usuário conhecer a história da UERJ 
de forma mais organizada, sendo possível o acompanhamento das mudanças 
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ocorridas na Universidade desde a sua fundação. Além disso, tal acervo torna-se 
fonte de pesquisa para novos projetos, dando apoio às ações institucionais. 
 
E-mail: planad@uerj.br 
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CAPACITAÇÃO EM VOLUNTARIADO E ENVELHECIMENTO ATIVO 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Serviço social / Serviço Social Aplicado 
Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
SANDRA RABELLO DE FRIAS 
Estagiário(s):  
Luana Caroline dos Santos 
 
Com a redução das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida, uma 
mudança da estrutura demográfica do Brasil vem modificando fortemente a 
sociedade. Sendo assim, a população vem caminhando para o envelhecimento e cada 
vez mais há uma necessidade da criação de instituições sociais para idosos, como é 
o exemplo da UnATI. A UnATI conta com diversos setores compostos por equipes de 
trabalho inerentes ao envelhecimento, porém neste resumo trata –se somente sobre 
a Coordenação de Projetos de Extensão da UnATI, coordenado pela Sandra Rabello, 
e que possui como um dos projetos a CAPACITAÇÃO EM VOLUNTARIADO E 
ENVELHECINEMENTO ATIVO. Este projeto exige que os estagiários e bolsistas 
estudem assuntos do envelhecimento que abordem questões sobre direitos do idoso, 
influência das questões que envolvem o envelhecimento no cotidiano do indivíduo, 
além do incentivo à convivência social, intergeracional e mercado de trabalho.Para 
que o mesmo esteja apto para fazer o objetivo do trabalho que é 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 ativo, considerando as potencialidades dos 
sujeitos idosos que participam das atividades desenvolvidas pela UnATI. Além disso, 
é de total importância que o estagiário/bolsista envolva no projeto atividades sócio 
– educativas, culturas e lúdicas em sala de aula, capacitando idosos que atuam como 
voluntários junto aos idosos institucionalizados, com uma visão ampliada das 
questões políticas, sociais e econômicas dos idosos residentes em instituições de 
longa permanência.(ILPIs/ Instituições de Longa Permanência para Idosos). Os 
Objetivos específico: capacitar os alunos idosos, aposentado ou não para se 
voluntariar em instituições de ILPI’s para ajudar a executar atividades adequadas 
para o público que frequenta essas comunidades, visando o aproveitamento e a 
aplicação do potencial laborativo, visado um envelhecimento ativo. Atividades a 
serem desenvolvida são: Planejamentos de atividades; Divulgação de oficinas; 
Elaboração da grade do curso;Acompanhamento e realização do 
curso;Supervisão;Visitas institucionais;atividades semanais de idosos voluntários 
junto à idosos institucionalizados; Assessoria técnica;Elaboração de relatórios; 
Apresentação dos resultados do Projeto na UERJ Sem Muros e demais eventos 
afins;Elaboração de artigos científicos com os resultados obtidos no projeto. 
 
E-mail: srabello.uerj@gmail.com 
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O PERFIL DE UMA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM UMA 
UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE – A DIFUSÃO DE ENSINO, 
EXTENSÃO E PESQUISA. 
Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Comunicação / Relações Públicas e 
Propaganda 
Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCOS FERNANDO MARTINS TEODORO 
Estagiário(s):  
Leon Messias Gomes 
Maria Caroline Fernandes Teixeira 
 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Cássia Ferreira Andrade 
Michele Silva de Avelar 
Estagiário(s):  
Alexandre Pupo Correa Netto Siqueira de Sousa 
Rafael Luis Fernandes 
 
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. Além disso, o 
programa amplia as possibilidades de divulgação dos saberes produzidos pela 
universidade para além dos muros acadêmicos. 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; e 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. O 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. O programa e demais produções podem 
ser acompanhadas no site da TV Uerj, no canal do Youtube e nas mídias sociais, como 
Twitter e Facebook, como também nas TVs situadas no hall dos elevadores e do 
primeiro andar da UERJ, no campus Maracanã, permitindo uma maior divulgação 
para as produções e maior aproximação com o público em geral. O Campus propicia 
à Universidade novas possibilidades de produção de conteúdo e de comunicação com 
as comunidades interna e externa. Em tempos marcados por grandes desafios às 
formas tradicionais de participação no debate público, a inserção do programa 
Campus na webtv universitária inscreve-se entre as modalidades contemporâneas de 
comunicação e busca orientar seu trabalho por uma perspectiva de jornalismo 
colaborativo. A participação do público e dos webespectadores é bem-vinda em 
comentários, sugestões de pautas e na avaliação global do trabalho. Tudo isso para 
democratizar o acesso à produção de conhecimento, bem como ampliar a pluralidade 
de vozes e visões de mundo presentes no ambiente informacional da internet. Em 
tempos marcados por grandes desafios às formas tradicionais de participação no 
debate público, a webtv da Uerj, através de suas produções, incluindo o programa 
Campus, insere-se entre as modalidades contemporâneas de comunicação. 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. 
 
E-mail: atheme@gmail.com 
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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Cássia Ferreira Andrade 
Estagiário(s):  
Quéren Mota Herculano 
 
Seguindo os trilhos da democratização da informação e do conhecimento, o programa 
TV Uerj Explica é um projeto que tem como objetivo o esclarecimento do público 
sobre 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. Principalmente em um momento marcado pela proliferação das 
chamadas “fake news” e de boatos que se espalham rapidamente pela internet, 
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 de contribuir para a formação do 
jornalista, no sentido de como deve se posicionar para produzir um conteúdo ético, 
de qualidade e de credibilidade. Desde sua criação, em 2017, já foram produzidas 
edições que trataram de temas como a reforma trabalhista, a reforma da previdência, 
a reforma política, a regulação da mídia, o custeio do ensino público e as 
privatizações, edições essas que contam com mais de 1500 visualizações na internet. 
A receptividade do público tem sido muito positiva, com comentários parabenizando 
a iniciativa e pedidos de mais edições do programa, além das sugestões de pauta 
com temas de interesse. O projeto possui um caráter de forte interação com as 
demandas sociais brasileiras. Assim, os princípios de excelência acadêmica; de 
compromisso com a sociedade; de garantia do livre acesso ao conhecimento; de 
promoção de valores democráticos e de cidadania; norteiam as ações do projeto. O 
projeto abre ainda espaço para a formação profissional dos estudantes em jornalismo 
informativo, bem como a experiência de toda a rotina de uma webtv universitária e 
da produção de programas. A divulgação e o esclarecimento são de fundamental 
importância para que a população possa criar uma consciência crítica acerca de temas 
que estão em voga no debate público e este é um dos papéis da universidade para a 
sociedade. Por meio da TV Universitária e sua programação, devem ser 
compartilhados conhecimentos com a sociedade, estabelecendo um elo entre a 
comunidade acadêmica e a população, sendo assim peça fundamental para o 
cumprimento da função social da universidade de democratização do saber. Assim, 
o programa TV Uerj Explica propicia à Universidade o fortalecimento da comunicação 
com as comunidades interna e externa. A participação do público e dos 
webespectadores é bem-vinda em comentários e, principalmente, na sugestão de 
pautas, uma vez que o objetivo central do projeto é esclarecer o público sobre 
temáticas do seu interesse direto e que estão em discussão na sociedade. Tudo isso 
para democratizar o acesso ao conhecimento produzido, bem como contribuir para a 
formação crítica e fortalecimento da cidadania. 
E-mail: michele.avelar@hotmail.com 
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DIVULGAÇÃO DA EAD UERJ EM ESCOLAS PÚBLICAS 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):  
DANIEL NOVAIS COUTINHO FILHO 
 
Os cursos de graduação a distância (EaD) da UERJ - licenciaturas em Pedagogia, 
Ciências Biológicas e Geografia- são oferecidos no âmbito do Consórcio CEDERJ, em 
16 Polos distribuídos no Rio de Janeiro. Embora venha formando educadores há cerca 
de 15 anos, a EaD UERJ ainda é pouco conhecida pela maioria dos estudantes do 
ensino médio da rede pública. O Projeto Divulga EaD UERJ divulga os cursos de 
licenciatura a distancia da UERJ nas escolas estaduais de ensino médio e em pré-
vestibulares comunitários nos municípios do grande Rio. O projeto se desenvolve pela 
divulgação através de visitas à escolas públicas e pré-vestibulares comunitários, 
realizando palestras sobre o vestibular de acesso, Polos e diplomação e, através de 
mídias digitais: um blog (http://uerjead.blogspot.com.br) e uma página em rede 
social (https://www.facebook.com/pages/Divulga-EaD-
UERJ/1428266434127411?ref_type=bookmark). A apresentação do blog vem sendo 
um meio importante de diálogo entre a população e a universidade, aumentando a 
oportunidade de formação de futuros educadores. A página na rede social mais 
utilizada no país, o Facebook, tem um alcance intenso e vem propagando a parceria 
da UERJ/CEDERJ na oferta de cursos de graduação a distancia. Esses canais tem se 
caracterizado como o melhor meio de divulgação. Pois, apesar de disponibilizar 
também e-mail e telefone para contato, estes são pouco procurados. A página no 
Facebook - DIVULGA EAD UERJ - é constantemente atualizada com informações 
sobre vestibular, vagas, polos e cursos da UERJ. Foram realizadas, nos últimos 
meses, 35 postagens, com 7517 pessoas alcançadas, 385 dúvidas respondidas, via 
inbox ou comentários e acréscimo de 601 novos seguidores. O blog foi alimentado 
com noticias e fotos de eventos realizados nos Cursos e recebeu novas postagens. A 
divulgação nas escolas foi realizada em duas visitas.Em ambas, foram ministradas 
palestras de cerca de 40 minutos, seguidas por conversa e tira dúvidas. Ao final foi 
aplicado um questionário, com o objetivo de identificar o conhecimento dos alunos 
sobre EAD nas instituições públicas. Em junho/2017, a visita ao Colégio Estadual 
Prof. F. A. Raja Gabaglia atendeu 211 alunos do 3º ano do ensino médio, dos 3 
turnos. Em novembro/2017, a visita ao EJA do Colégio Estadual Raymundo Correa 
atendeu 20 alunos. Os alunos do ensino regular se mostraram entusiastas com a 
palestra, percebendo a possibilidade de ingresso e formação profissional na UERJ. 
Entretanto, os poucos presentes do EJA mostraram desinteresse pelo assunto. A 
pesquisa confirmou o pouco conhecimento da população sobre educação a distancia 
e ensino público, já que nas duas instituições os estudantes desconheciam o 
Consórcio CEDERJ e a oferta de cursos EAD pela UERJ. E, embora a grande maioria 
dos alunos tenha considerado a oferta de vagas EaD Uerj interessante, a perspectiva 
é de cursos na área tecnológica e Direito. 
 
E-mail: cellysaba@gmail.com 
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GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Área temática: Ciências Sociais Aplicadas / Ciência da informação / Teoria da 
Informação 
Centro: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 
Unidade: SUB-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARINILZA BRUNO DE CARVALHO 
Estagiário(s):  
Gabriela Vianna Gomes 
João Sampaio dos Santos 
Rafael da Silva Pereira Faustino Henrique 
Renan Mendonca Tavares 
 
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 no Legin – Laboratório de 
estudos e gestão da Inovação em parceria com o Núcleo de Inovação que se 
transformou no departamento de Inovação da UERJ e se consolidou com o 
desenvolvimento de metodologias de prospecção da Inovação, identificação de 
potencialidades, avaliação de ativos, indicadores de requisitos, busca prévia, modelos 
de proteção e transferência de tecnologia e saberes. O Projeto se utiliza de espaços 
de criação e discussão como seminários, cursos, oficinas e debates que integrem 
pessoas e articulem soluções, sempre envolvendo equipes transdisciplinares. O Legin 
dispõe de Infraestrutura Técnica, Metodologia e Equipe Transdisciplinar para a 
execução das atividades propostas. É meta do Legin em conjunto com o INOVUERJ 
no triênio 2018-2020, desenvolver novas tecnologias, identificar ativos intelectuais e 
avaliar as condições de transferência de tecnologia, seus projetos vários, alcançando 
as 32 unidades da UERJ, os quatro Centros Setoriais e os cinco Campi, no Estado do 
Rio de Janeiro, com geração de ambiente transdisciplinar, projetos colaborativos e 
produtos e serviços para a comunidade em geral ao articular demandas e ofertas da 
sociedade com a academia, com o inicio de uma busca por ativos intelectuais que 
venham a solucionar gargalos na sociedade, e atuar em melhorias e desenvolvimento 
tecnológico e social. Criar Grupo de desenvolvimento em novas tecnologias- Projeto 
Built In e Identificar as potencialidades dos projetos concluídos ou em andamento 
que tragam processos, produtos ou serviços inovadores, que possam e devam ter 
garantidos seus autores e titulares para a correta e legítima transferência de 
tecnologia para a sociedade. Pretende-se selecionar e tipificar propostas inovadoras, 
apoia-las, com base em sua sustentabilidade, custo e benefícios congrega equipes e 
metodologias eficientes e efetivas. A visão é criar um fluxo direto da Ciência à 
Tecnologia; da Sala de aula ao Trabalho e renda; do solitário ao coletivo; da leitura 
passiva a pesquisa de campo; da crítica à construção e proposição. Como meta, 
busca-se a Produção de Novas tecnologias em parcerias com as Unidades da UERJ, 
integrando-as e articulando projetos inovadores que propiciem Inovação. O projeto 
insere uma proposição de desenvolvimento e crescimento para um grupo de estudo 
em Gestão da Inovação, bem como um grupo de pesquisa no CNPq. 
 
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):  
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. A justificativa 
nasceu na percepção de ambientes inovadores e com resultados promissores para a 
solução de problemas, mas não visíveis para seus próprios autores. Estes mesmos 
autores, assim, não se veem. Identificado foi, que, os conceitos de Inovação, 
tecnologia e a transferência de tecnologia, bem como a premiação de autor, na lei 
de inovação e os requisitos de garantia de autoria e titularidade não são, conhecidos 
nem divulgados, em muitos ambientes, de pesquisa e desenvolvimento. Assim sendo, 
visualiza-se um cenário preocupante para a Inovação nas Organizações e 
simultaneamente, um grande Oceano de possibilidades para olhos mais perspicazes 
e menos éticos, de fora destas Instituições. Neste contexto, a gestão dos ativos 
intelectuais da organização contribui para a sensibilização das potencialidades, na 
geração e identificação dos saberes e inovação gerados na Organização, além de 
orientar para as providencias de proteção, garantia de autoria, titularidade e 
transferência de tecnologias. A UERJ, através de suas unidades, vem promovendo 
um desenvolvimento significativo tanto no que diz respeito ao acúmulo de 
conhecimentos bem como as iniciativas de inovação. 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. O projeto de 
institucionalização da lei de inovação e sua aplicação no âmbito da UERJ, com a 
premiação de autor e a criação do departamento de Inovação, com a missão é 
articular Academia, Governo e sociedade deve gerar parceria e desenvolvimento de 
ativos que venham a contribuir para a melhoria de qualidade de vida e cidadania. 
Assim o Projeto em tela tem como Objetivo Identificar as potencialidades dos projetos 
concluídos ou em andamento que tragam processos, produtos ou serviços 
inovadores, que possam e devam ter garantidos seus autores e titulares para a 
correta e legítima transferência de tecnologia para a sociedade. 
 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Lucia Schmidt de Andrade Lima 
Estagiário(s):  
Thiago Muniz Ferreira 
 
Produzido pelo NIESC, o DataUERJ é uma publicação anual da onde 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, após este período a mesma foi 
descontinuada, provavelmente por não constituir prioridade da administração da 
Universidade no período, portanto dificuldades foram encontradas durante a 
retomada de sua produção regular a partir de 2008. Destaca-se a perda da cultura 
de prestação periódica de informações, a inexistência de um sistema corporativo 
capaz de buscar informações em qualquer linguagem e consolidá-las entre um banco 
de dados que envolvesse todos os setores da instituição,entre outras. Mas à política 
de transparência na gestão institucional, claramente colocada,e apresentada através 
do DataUERJ, continua sendo a marca da atual administração da UERJ desde a de 
2008, 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).- 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 Brasileira 
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 
Voluntário(s):  
CAMILA FRANCO CHAGAS 
 
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 internos 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. A partir de 2013 utiliza-se 
a análise estatística da distribuição de notas dos alunos por disciplina, como 
ferramenta para a avaliação da sua qualidade. São 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. Anteriormente já foram 
apresentadas avaliações de disciplinas do Instituto de Matemática e Estatística, 
Instituto de Física e Faculdade de Educação. Neste ano apresentamos as análises 
realizadas em 53 disciplinas básicas da Faculdade de Ciências Médicas. Para o 
próximo período de estudo serão realizadas análises 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 a padronização dos CRs dos diferentes cursos. Já 
estão sendo desenvolvidos pelo projeto, para essa finalidade, 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. Esta 
demanda surge do fato de que o Coeficiente de Rendimentos baliza processos 
seletivos dentro e fora da instituição e o entendimento de que não é possível 
comparar de maneira justa os Coeficientes de Rendimentos de cursos diferentes, com 
diferentes níveis de exigência.A proposta é criar uma metodologia de cálculo para o 
CR a partir das médias e desvios padrão de cada curso relacionados à média e desvio 
padrão da distribuição total dos CRs na Universidade. Pretende-se a partir dos 
estudos realizados sugerir a implantação dos sistemas propostos como forma 
contínua e permanente de avaliação de cursos da UERJ. 
 
E-mail: aida@uerj.br 
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ACESSO À ÁGUA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE MUNICÍPIOS DO RIO DE 
JANEIRO: SUBSÍDIOS PARA A 4ª. CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL + 2 
Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUCIANA AZEVEDO MALDONADO 
Estagiário(s):  
ANA CAROLINA FELDENHEIMER DA SILVA 
Amanda Peixoto Ferreira 
Cleide Braz dos Santos 
DANIELA SILVA CANELLA 
Eriane da Silva Bahia 
INES RUGANI RIBEIRO DE CASTRO 
JORGINETE DE JESUS DAMIAO TREVISANI 
JULIANA PEREIRA CASEMIRO 
Jéssica Rosa Marinho 
Kelly Veloso da Cruz 
LUCIANA AZEVEDO MALDONADO 
LUCIANA MARIA CERQUEIRA CASTRO 
PATRICIA MARIA PERICO PEREZ 
Roberta Lourenco do Nascimento 
SILVIA CRISTINA FARIAS 
 
O Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas integra o comitê executivo 
da Rede Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar (REANE). A REANE, em parceria 
com a Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável 
(CAISANS/RJ) do Estado do Rio de Janeiro realizou em novembro de 2017 uma 
pesquisa sobre o acesso à água em escolas da rede pública de ensino dos Municípios 
do Rio de Janeiro. Esse levantamento subsidiou as discussões da 4ª Conferência de 
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável+2 do Estado do RJ. O objetivo do 
encontro, realizado de dois em dois anos, é monitorar a implementação de políticas 
públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), como uma forma de 
acompanhamento contínuo. Com o tema "Água é direito, não mercadoria", foram 
abordados avanços e obstáculos sobre o tema. A pesquisa foi realizada por meio de 
um formulário eletrônico e respondida por coordenadores da alimentação escolar, 
nutricionistas responsáveis técnicos e/ou secretário municipal de educação. Dos 92 
municípios existentes no Estado do Rio de Janeiro, 31 responderam ao questionário. 
Dentre os municípios respondentes, 9,7% relataram possuir, em apenas 30% das 
escolas, disponibilidade de água potável diariamente. A forma de abastecimento mais 
prevalente foi a rede pública, seguida de cisterna. Em relação à disponibilidade de 
filtros nas escolas, 9,7% relataram que menos que 30% das escolas possuem filtros 
disponíveis nas cozinhas e 16,1% relataram que a limpeza dos mesmos não acontece 
semestralmente. A maioria das escolas possuem bebedouros disponíveis para os 
alunos. Sobre a limpeza das caixas d’água a maioria relatou que é realizada 
semestralmente por empresa especializada. Dentre os participantes, 54,8% 
relataram que mais de 80% das escolas do município desenvolvem alguma 
atividade/estratégia educacional/ação pedagógica com a temática da água. 
Acreditamos que estes resultados possam redirecionar as ações municipais para 
melhor e maior oferta de água em suas escolas, principalmente ao se considerar que 
a água é alimento, é um bem comum, um direito de todos os cidadãos e deve ser 
garantida em quantidade adequada e qualidade para toda a comunidade escolar. 
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Sendo a escola um ambiente propício para a promoção da saúde é importante a 
realização de práticas educativas sobre a temática e incentivar o levantamento da 
atual situação da oferta de água nos espaços acadêmicos de forma a subsidiar os 
Conselhos de Segurança alimentar e nutricional para formalização de reivindicações 
para garantia deste direito. 
 
E-mail: luamaldonado71@gmail.com 
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FERRAMENTAS COMUNICACIONAIS COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DO 
ALEITAMENTO MATERNO 
Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PATRICIA LIMA PEREIRA PERES 
Estagiário(s):  
ADRIEL DIAS MARINHO DA SILVA 
CAROLINA ALMEIDA BRAGA 
DEYLAINE LOURENÇO PACHECO 
JENNIFER PIRES DA SILVA 
LETICIA MATIAS FERREIRA 
 
Introdução: Há 10 anos foi criado o projeto de extensão Apoiando a Amamentação 
na Baixada Fluminense (AABF), projeto que objetiva desenvolver ações de 
assessoramento aos municípios na promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno (AM) e desenvolver a competência técnica amparada nas bases científicas 
em AM em graduandos e profissionais de saúde. Atualmente oito municípios são 
contemplados com ações do projeto, que além da extensão tem articulado o Estágio 
interno complementar (EIC), o PROINICIAR, e o PIBIC, este com início para 2018.2. 
Objetivo: Apresentar a experiência discente na promoção do aleitamento materno a 
partir da produção de ferramentas comunicacionais. Metodologia e resultados: Os 
acadêmicos inseridos no PROINICIAR são dos cursos de Enfermagem, Psicologia e 
Medicina, e dentro da complexa rede de ações desenvolvidas pela equipe, este grupo 
tem se empenhado na promoção do aleitamento materno através de mídias e redes 
sociais. Dentre as mídias utilizadas destaca-se o AMAMENTA, BAIXADA, um boletim 
informativo sobre a situação do aleitamento materno na região, com circulação tanto 
on line (e-mail, whattsap®, facebook®) quanto impresso, sendo distribuído nas 
Unidades municipais de saúde através do Polo Regional de AM. Os acadêmicos do 
PROINICIAR são responsáveis pela escolha das matérias, redação, diagramação e 
distribuição do boletim. Outra ferramenta muito importante é a conta na rede social 
Facebook®, gerenciada por uma acadêmica que atua divulgando informações sobre 
AM sempre apoiadas em evidências científicas. O Facebook® é um ambiente muito 
importante para divulgação, esclarecimento, proteção e apoio ao AM, e as postagens 
têm sido oportunas como uma ferramenta de comunicação, contribuindo para que o 
Facebook® seja um influenciador positivo na amamentação. Os acadêmicos 
participam ainda de sessões cientificas mensais por meio do grupo ENCONTRO COM 
LEITE, no qual temas são selecionados e apresentados pelos acadêmicos, sempre 
com o acompanhamento da coordenadora. Neste encontro todos os bolsistas e 
voluntários dos projetos interligados participam. Outras atividades nas quais os 
acadêmicos estão envolvidos são as reuniões de Polo Regional, os cursos de 
capacitação em AM, a divulgação sobre o AM dentro de suas próprias unidades 
acadêmicas, o monitoramento em estabelecimentos comerciais da Lei Federal 
11.265/06 e Decreto lei 8.522/15 que trata da norma de mercadização de produtos 
que competem com a amamentação na primeira infância e a participação em projetos 
de pesquisa. Conclusão: Busca-se com o projeto, possibilitar aos acadêmicos 
envolvidos uma maior compreensão acerca das questões que permeiam o 
aleitamento materno para além do olhar biologicista, mas sobretudo como uma 
prática feminina, com notório valor humano e que se constitui em um direito social, 
devendo ser protegido, apoiado e promovido com equidade a partir de políticas 
públicas e da mobilização social. 
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E-mail: patricia.uerj@hotmail.com 
PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL NA ORGANIZAÇÃO DO V SEMINÁRIO DE 
EXTENSÃO DO PROJETO BEM-TE-VI: “ INFÂNCIA, SAÚDE E MEIO 
AMBIENTE- DESAFIOS PARA A ATUAÇÃO DO(A) ENFERMEIRO(A)” 
Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
JANICE MACHADO DA CUNHA 
Supervisor(es) Participante(s):  
ANTONIO JOSE CUPELLO 
Estagiário(s):  
Alaécio Silva Rêgo 
Beatriz Costa do Nascimento 
Daiani Nunes Pio 
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 do V Seminário de 
Extensão do Projeto BEM-TE-VI. METODOLOGIA Baseia-se na inter-relação prática-
teoria-prática, na perspectiva dialógica (FREIRE,2002) e indissociabilidade entre 
Ensino- Pesquisa e Extensão. RESULTADOS: O V Seminário de Extensão do Projeto 
Bem-te-vi, intitulado“ Infância, Saúde e Meio Ambiente- Desafios para a Atuação 
do(a) Enfermeiro(a)”, foi realizado no dia 16/05/2018, na Faculdade de Enfermagem-
UERJ. Dentre os temas abordados destaca-se: Experiência com crianças atingidas 
pela construção de barragens; O MST(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) e a 
luta contra o uso de agrotóxicos; Os povos originários e a proteção do meio ambiente 
e A Universidade e o diálogo com os Povos Tradicionais. Ressalta-se, que foram 
abordados temas praticamente inéditos na formação do(a)s estudantes que 
participaram desta atividade do Projeto, dentre estes: a)O uso de agrotóxicos e os 
danos que estes podem causar à saúde da população, especialmente as crianças 
devido sua condição especial de crescimento e desenvolvimento e b) Os impactos 
das construções de hidrelétricas em regiões de proteção ambiental e os riscos do 
acúmulo de rejeitos da extração de minérios, que a exemplo do ocorrido na cidade 
de Mariana(MG) trouxe danos incalculáveis à população de várias cidades. Foi 
possível também aprofundar reflexões sobre a troca de saberes entre a Universidade 
e o os Povos Tradicionais. Destaca-se que a parceria com Grupos Indígenas que 
vivem no contexto urbano do Rio de Janeiro vem sendo consolidada a cada atividade 
do Projeto Bem-te-vi. Tradicionalmente, representantes da Aldeia Maracanã 
participam das atividades do Projeto Bem-te-vi, trazendo suas contribuições para o 
debate e expondo suas criações (artesanatos e livros). A inserção estudantil foi 
considerada positiva, não obstante alguns temas enfocados tenham causado impacto 
por abordarem aspectos desconhecidos de muitos dos participantes no Seminário. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A participação discente em todas as etapas de organização 
e realização do V Seminário do Projeto Bem-te-vi contribuiu para: a) aquisição de 
habilidades no que se refere à organização de eventos, b) interação com outras 
culturas (indígena, sem terra, atingidos por barragens e populações tradicionais da 
região de Parati),c) compreensão acerca da luta de movimentos sociais, permitindo 
uma visão mais ampliada e menos estigmatizada das ações desenvolvidas, por 
exemplo pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (que frequentemente são 
condenadas nos discursos da mídia em geral). REFERÊNCIAS: FREIRE P. Paulo Freire 
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um educador do povo (Orgs.) Roseli Salete Caldart e Edgar Jorge Kolling. Editora 
ANCA, 2002 
 
E-mail: jancunha5@gmail.com 
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QUANDO O ASSUNTO É PREVENÇÃO - DIALOGANDO COM OS JOVENS 
SOBRE AS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
THELMA SPINDOLA 
Estagiário(s):  
Jonathan Guedes da Silva 
Tainny de Oliveira Golçalves Vieira 
Voluntário(s):  
Leticia Matias Ferreira 
Sarah Werneck da Costa 
 
Este projeto realiza atividades junto aos estudantes da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, desde 2013, com o propósito de esclarecer aos jovens sobre as 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), os modos de exposição e a importância 
da prática do sexo seguro para prevenção de agravos. Nos encontros emprega-se 
uma abordagem educativa, com auxílio de recurso audiovisual, dinâmicas em grupo 
e exposição dialógica, o que favorece a interação dos participantes. Os universitários 
são esclarecidos acerca das Infecções Sexualmente Transmissíveis que mais 
acometem o público jovem, a saber, como o vírus da imunodeficiência adquirida 
(HIV/Aids), sífilis adquirida, gonorreia, clamídia, herpes, hepatite e papiloma vírus 
humano (HPV). Na discussão são abordados os modos de transmissão dessas 
infecções, ressaltando-se a importância da prática do sexo seguro para prevenção de 
agravos à saúde sexual e reprodutiva do grupo jovem. São fornecidos folderes do 
Ministério da Saúde que esclarecem acerca da temática, além de preservativos. Nos 
encontros são utilizados dispositivos de silicone para demonstração do uso dos 
preservativos (masculino e feminino), estimulando-se a participação dos estudantes 
nessa atividade. Esse projeto já foi realizado com estudantes de diversas áreas do 
saber como Enfermagem, Educação, Educação Física e Odontologia, além dos jovens 
da Fundação da Infância e Adolescência (FIA), com sede na UERJ, que concentra 
jovens do ensino fundamental e médio. Até o momento já atingimos um publico de 
aproximadamente 750 jovens, nos mais distintos espaços. As estratégias 
empregadas nos encontros são continuamente reavaliadas para que possamos 
cumprir os nossos propósitos, ou seja, de estimular a reflexão dos jovens acerca da 
problemática da transmissão das IST, esmerando pela qualidade do trabalho 
oferecido. Temos buscado nos aproximar de outros projetos que desenvolvem 
atividades afins para somarmos esforços e ampliarmos a nossa cobertura. Nesse 
propósito, temos participado de feiras e atividades extensionistas fora dos muros da 
UERJ, até mesmo em outros municípios, onde podemos dialogar com o publico jovem 
e, em parceria com outros projetos divulgar nossas ações. Temos o propósito de 
futuramente nos aproximarmos de jovens estudantes do 9º ano de ensino 
fundamental, considerando que, o quanto antes, os jovens devem ser esclarecidos 
sobre a importância dos cuidados com a saúde sexual, buscando atendimento 
regularmente nas unidades de saúde e, também, sobre a prevenção às Infecções 
Sexualmente Transmissíveis. 
 
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 
Luzia da Conceição de Araujo Marques 
Maria Lelita Xavier 
Maria Regina Araujo Reicherte Pimentel 
Michel Rego Lãçzynski Monteiro 
Estagiário(s):  
Amanda Franco Capulot 
Romulo Frutuoso Antunes 
Voluntário(s):  
Camila Casimiro Massante 
Isabela Lina Maciel Bastos 
Juliana Medeiros Fernandes 
Mayki Bruno dos Santos Gonçalves 
 
Introdução: O projeto tem como objetivo discutir a formação teórico-metodológica-
social e política do Enfermeiro no que tange ao “fazer enfermagem”, às áreas de 
atuação profissional e ao mercado de trabalho. Metodologia: Propomos como modelo 
as metodologias participativas de pesquisa, extensão e gestão do projeto, buscando 
a formação sociopolítica dos estudantes, realizada através de leituras, diálogo 
circular, debates, procedimentos de pesquisa em campo, seminários, apresentação 
em eventos da área de saúde e/ou de extensão. Resultados: apresentação na 27ª 
UERJ sem muros; realização do V e VI Seminários do projeto de extensão intitulados 
“Pratas da casa” e “A experiência do intercâmbio durante a residência; homenagem 
à Equipe de Enfermagem da Policlínica Piquet Carneiro e do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto – HUPE e na Faculdade de Enfermagem – UERJ, na 78ª Semana 
Brasileira de Enfermagem – SBEn - 2017; participação da 79ª SBEn – 2018 com 
exposição de cartaz e ação com os usuários no Hospital Maternidade Maria Amélia 
Buarque de Hollanda; participação na recepção dos estudantes ingressantes no 
semestre letivo 2017/2 e 2018/1 do curso de graduação em Enfermagem da UERJ, 
com apresentação do painel intitulado “O que é ser enfermeiro?”; manutenção da 
página do Facebook Ser Enfermeiro é... – UERJ; elaboração do projeto de pesquisa 
intitulado “A importância do seminário do projeto de extensão – Ser enfermeiro é.. – 
no desenvolvimento acadêmico de enfermagem”; elaboração do projeto de pesquisa 
acerca da percepção dos graduandos em enfermagem sobre a profissão; reuniões 
semanais; homenagem para as mulheres do Edifício Paulo de Carvalho pelo dia 
internacional da mulher; apresentação de trabalho na 1ª Mostra Científica da 
ABEN/RJ e 2ª Jornada de Sistematização da Assistência de Enfermagem do Rio de 
Janeiro –2017, com os trabalhos intitulados A Divulgação da Enfermagem por meio 
da Extensão Universitária e A Enfermagem Divulgada em Redes Sociais on line; 
apresentação de trabalho no 16° Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em 
Enfermagem, intitulado O Projeto de Extensão Ser Enfermeiro é… articulando o 
Ensino e Pesquisa na Formação do Enfermeiro - 2018. Conclusão: Apesar da grave 
crise enfrentada pela nossa universidade, conseguimos planejar e desenvolver 
algumas atividades acerca do fazer enfermagem. O contato com outras instituições 
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públicas de ensino médio, foram dificultados devido a situação de calamidade pública 
instalada no Estado do Rio de Janeiro. 
 
E-mail: profalbauerj@gmail.com 
  



 

0443 
 

 
“ENFERMAGEM, INFÂNCIA E CIDADANIA- DIÁLOGOS NA PERSPECTIVA DA 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ”: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA 
Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Saúde Pública 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
JANICE MACHADO DA CUNHA 
Supervisor(es) Participante(s):  
ANTONIO JOSE CUPELLO 
Estagiário(s):  
Alaécio Silva Rêgo 
Beatriz Costa do Nascimento 
Daniela Gonçalves Medeiros 
Suelen Ribeiro de Brito 
Voluntário(s):  
Daiani Nunes Pio 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Este trabalho tem como objetivo: Relatar as vivências e 
reflexões de estudantes de Graduação inseridos na organização do V Seminário de 
Extensão do Projeto EDHUC. METODOLOGIA Baseia-se na inter-relação prática-
teoria-prática, na perspectiva dialógica (FREIRE,2002) e indissociabilidade entre 
Ensino- Pesquisa e Extensão. RESULTADOS: O Projeto EDHUC realizou no dia 
11/05/2018, na Faculdade de Enfermagem-UERJ, o V Seminário de Extensão 
intitulado: “Enfermagem, Infância e Cidadania- Diálogos na perspectiva da prevenção 
da violência e promoção da cultura de paz”. Este evento teve como base a 
Comemoração de 30 anos da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, tendo 
como foco o artigo 227 que enfatiza que "É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão." (BRASIL,1988) . Dentre os temas abordados, destaca-se: 
Avanços e desafios na garantia dos direitos assegurados às crianças e adolescentes 
na Constituição Federal Brasileira de 1988; Estratégias para prevenção da violência 
na infância e adolescência e O cuidado à infância em diferentes contextos étnico-
culturais. O seminário fez parte do planejamento da Subárea AISC1( Atenção Integral 
à Saúde da Criança 1). Durante o evento, realizou-se uma atividade solidária de 
coleta de livros e brinquedos para doação para as crianças sem terrinha e de outros 
grupos comunitários apoiados pelo Projeto EDHUC. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
participação discente na organização do Seminário contribuiu para aquisição de 
noções de planejamento, aprimoramento do conhecimento referente a promoção da 
cidadania da criança, políticas públicas, prevenção da violência e promoção de uma 
cultura de paz. . Ressalta-se a importância de se focalizar a infância, uma vez que 
diante do contexto de violência vivenciados constantemente na sociedade falta um 
olhar para as crianças, que são normalmente as mais vulneráveis, tanto no ambiente 
familiar quanto na sociedade. REFERÊNCIAS: BRASIL,1988. Constituição Federal 
Brasileira. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-
outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html , Acessado em 19/07/2018; 
FREIRE P. Paulo Freire um educador do povo (Orgs.) Roseli Salete Caldart e Edgar 
Jorge Kolling. Editora ANCA, 2002 
E-mail: jancunha5@gmail.com 
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ENFOCO: PROJETO DE SOCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E 
CONHECIMENTOS 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 
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 interna para estudantes, professores e 
servidores técnico-administrativos, 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 dados. 
Por conseguinte, 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 relevantes acerca da profissão, 
da Unidade Acadêmica, da UERJ e da área de saúde em geral. Desta forma, entende-
se que tornar os murais atualizados, com informações e orientações sobre qualidade 
de vida, promoção e proteção 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 a 
atividades desenvolvidas neste projeto possibilitam tornar o local mais atrativo, 
humanizado e contribui com a democratização das informações. 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 
sobre os interesses e necessidades do corpo social da Faculdade. Compreende-se 
que este projeto se justifica à medida que possibilita organizar e otimizar o fluxo das 
informações referentes às atividades de caráter pedagógico, acadêmico e 
administrativo relativas à Faculdade de Enfermagem e a UERJ, que envolvem 
estudantes, docentes e técnico-administrativos, favorecendo o processo ensino-
aprendizagem e a socialização de informações. Salienta-se que o bolsista desenvolve 
as seguintes atividades: coleta informações para serem divulgadas nos murais; digita 
os conteúdos que serão disponibilizados nos murais, bem como os relatórios e atas 
de reuniões; realiza diagramação de conteúdos disponibilizados nos murais; participa 
de eventos sociais e científicos promovidos pela Faculdade, a fim de registra-los por 
meio de fotografias, divulgando-os posteriormente, nos murais; organiza e atualiza 
semanalmente as informações contidas nos murais, socializando-as de forma criativa 
e atrativa; elabora a coluna de saúde, nos murais da Unidade, divulgando conteúdos 
relativos aos bons hábitos de vida e à prevenção de agravos a saúde; arquiva, no 
Centro de Memória Nalva Pereira Caldas, as informações expostas nos murais, 
preservando a história da Faculdade de Enfermagem; participa de reuniões de 
planejamento e avaliação do projeto; elabora relatórios das atividades 
desenvolvidas; e apresenta os resultados do projeto em eventos científicos. 
 
E-mail: norval_souza@yahoo.com.br 
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A COPARTICIPAÇÃO DOS FAMILIARES E A PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
SEXUAIS E REPRODUTIVOS. 

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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Regina Abramovitch Katz 
Estagiário(s):  
Evelyn Conceição Pinto 
Julia Kasprzykowski Rainho 
 
A COPARTICIPAÇÃO DOS FAMILIARES E A PROMOÇÃO DOS DIREITOS SEXUAIS E 
REPRODUTIVOS. O PROSS é um projeto da Atenção Primária do NESA /UERJ. Atua 
nos eixos de ensino, pesquisa e extensão. Foi criado em 1994 em parceria com a 
SES-RJ e tem como objetivos: Aproximar jovens de realidades e contextos culturais 
diversos, ampliando a apreensão das necessidades de saúde da população. Facilitar 
o acesso de adolescentes e jovens ao sistema de saúde, às informações sobre 
sexualidade, prevenção de ISTs e aos preservativos; bem como contribuir na 
formação de jovens universitários e promotores, através de um olhar interdisciplinar 
e crítico dos modelos tradicionais, na assistência e prevenção. E a seguir 
apresentaremos temas propostos por duas bolsistas. O primeiro tema visa uma 
análise dos resultados obtidos, das dificuldades ou implicações em torno do 
atendimento ou atividades com adolescentes com a presença da mãe ou responsável. 
Se por um lado, o primeiro encontro do adolescente ou jovem com o Projeto é 
mediado pela mãe, em um movimento legítimo de responsabilidade. Por outro, este 
fato exige que nosso Projeto se volte para os desafios de uma coparticipação no 
trabalho com familiares/responsáveis, isso, sem perder de vista os nossos objetivos 
de escuta e fala dos adolescentes, bem como o convite do projeto de sua participação 
ativa nas temáticas abordadas. No segundo tema apresentaremos o documento, 
“Direitos sexuais e Direitos reprodutivos: uma prioridade do governo” e como a 
apresenta propostas para a superação de desafios colocados da saúde sexual e 
reprodutiva de adolescentes e jovens. Tais direitos estão intimamente ligados a 
promoção dos direitos humanos universais e com os atendimentos promovidos pelo 
projeto PROSS. Pensando exatamente nas vulnerabilidades associadas a população 
adolescente que o PROSS nasceu em 1994 em parceria com a SES-RJ, visando fazer 
frente a epidemia de AIDS em escolares e habilitando profissionais de educação e 
saúde na temática e na implantação de projetos. Surge inicialmente como projeto de 
extensão universitária pioneiro no acesso aos meios de prevenção à população de 
adolescentes. Funciona atendendo jovens de 12 a 24 anos que buscam informações 
sobre sexualidade, contraceptivos, ISTs e AIDS e habilitando profissionais, bem como 
dando acesso aos meios de prevenção. O projeto funciona também como uma porta 
de entrada para o sistema de saúde integral do adolescente, focando a saúde sexual 
e reprodutiva de adolescentes e jovens com uma postura dialógica na metodologia “ 
de jovem para Jovem”. 
 
E-mail: dmfcastro@globo.com 
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A ATUAÇÃO PÚBLICA FRENTE AO CRESCIMENTO DE INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO MÉDICO PRIVADO 
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):  
Douglas dos Santos Soares 
 
A educação certamente é um dos setores que é primordial para o desenvolvimento 
de uma sociedade, uma vez que ela promove a cidadania, prepara e qualifica o 
indivíduo para o trabalho. No Brasil, segundo a Constituição Federal, a promoção e o 
incentivo à educação (básica e superior) é dever do Estado, entretanto, é permitido 
que a iniciativa privada também ofereça este tipo de serviço. No tocante ao ensino 
superior privado, que teve seu primeiro ciclo de expansão entre as décadas de 1960 
a 1970 (período em que predominava o regime militar), um crescimento no número 
de matrículas e cursos na última década foi registrado, principalmente relacionados 
à área de saúde, como por exemplo, os de medicina e enfermagem. A melhoria da 
economia com aumento de emprego e renda no período de 1970, criou a necessidade 
de aperfeiçoamento e qualificação profissional para posterior entrada no mercado de 
trabalho, justificando a expansão da iniciativa privada no setor educacional, que, a 
partir dos anos 2000, voltou a crescer, agora através de fusões e aquisições 
realizadas por grupos empresariais originando reais “gigantes do ensino”, 
consolidando e concentrando este setor. Além de atuarem no ensino educacional, 
esses grupos também operam no mercado de capitais, por exemplo, através da bolsa 
de valores. Um estudo realizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) mostrou que um oligopólio nessa área pode representar um risco para uma 
parcela significativa dos estudantes de ensino superior no país, em razão da 
tendência dos preços dessas instituições que é aumentar, levando também ao 
aumento do valor das mensalidades e ainda diminuição da qualidade do ensino. O 
conhecimento sobre a atuação pública frente a este elevado crescimento é 
necessário, uma vez que pode implicar um aumento futuro ainda maior de 
instituições de ensino superior (IES) privadas e, consequentemente, menor 
expressão e acesso às IES públicas. O objetivo do presente estudo foi analisar o 
índice de crescimento dos cursos de medicina privadas e públicas nas últimas décadas 
e explorar informações acerca dos programas de incentivo público ao acesso às IES 
privadas (FIES, PROUNI...), ponderando os pontos positivos e negativos desse 
processo. Para pesquisa e consulta às informações foram utilizadas como fonte as 
seguintes bases de dados: Pubmed, Medline, site do Ministério da Educação, da 
Receita Federal, e-MEC e os respectivos sites das IES privadas. O acesso de 
estudantes às instituições de ensino superior aumentou nos últimos anos, tanto nas 
instituições públicas quanto privadas, contudo, a qualidade do ensino a ser oferecido 
e o nível de aprendizagem parece questionável, devendo ser priorizado e estimulado 
a melhorar, sendo necessário mais investimento em pesquisa e capacitação de corpo 
docente. 
 
E-mail: dalpozm@uerj.br 
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A EXPERIÊNCIA PRÁTICA DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA 
INTENSIDADE NA REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR 
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 de Paula Silva 
 
Segundo a WHO, as doenças cardiovasculares(DCV) são a maior causa de óbito, 
causando 38 milhões de mortes anualmente no mundo. Aproximadamente 82% das 
mortes prematuras por doenças não-transmissíveis ocorrem em países de baixa e 
média renda, o que poderia ser evitado. Estatísticas mostram que metade destas 
mortes ocorre durante a vida produtiva dos indivíduos e as DCV são responsáveis 
pela maior parte delas. O impacto socioeconômico das DCV é crescente, sendo 
considerado um problema para a saúde pública mundial. No Brasil o custo das 
internações por DCV é considerado o maior dentre as causas de internações 
hospitalares, sendo uma das maiores responsáveis pelo número de óbitos no país 
(29,4%), deixando o Brasil entre os 10 países no mundo com maior prognóstico das 
DCV.De acordo com a OMS, reabilitação cardiovascular (RCV) é o somatório das 
atividades necessárias para garantir aos pacientes portadores de cardiopatia as 
melhores condições física, mental e social, de forma que eles consigam levar uma 
vida ativa, sendo atualmente considerado um importante tratamento não-
farmacológico e de baixo custo. O programa de RCV do HUPE-UERJ atende na fase 3 
pacientes sob uma abordagem interdisciplinar. Seus objetivos são atenuar os efeitos 
deletérios de um evento cardíaco, prevenir um subsequente re-infarto e re-
hospitalizações, reduzir custos com a saúde, melhorar a qualidade de vida desses 
pacientes e consequentemente reduzir taxas de morbi-mortalidade. O exercício físico 
se mostra como potente método de tratamento não farmacológico, gerando 
melhorias em seu perfil metabólico e cardiovascular assim como ganhos na qualidade 
de vida. Os pacientes são oriundos do próprio Hospital e encaminhados a RCV onde 
são avaliados pela equipe. O programa de treinamento proposto é composto de dois 
tipos de treinamento o contínuo(75-85%FCpicoTE) e o intervalado(TI) de alta 
intensidade(90-95%FCpicoTE) de forma individualizada para pacientes previamente 
selecionados em esteira e/ou bicicleta estacionária, com duração de 30min acrescido 
de exercícios de contra resistência e de alongamentos durante um período de 6 
meses, com uma frequência semanal de 3 vezes. Quanto às respostas crônicas 
observadas, ambos os treinamentos foram seguros proporcionaram tanto efeitos 
benéficos na capacidade funcional, como em funções fisiológicas e na qualidade de 
vida. A principal vantagem do TI foi na capacidade de manutenção do exercício em 
alta intensidade por maiores períodos de tempo em comparação ao contínuo, 
garantindo um maior dispêndio energético e maior estimulação da capacidade 
cardiorrespiratória máxima por sessão de exercício físico.Ressaltamos a importância 
de considerar outros fatores para a utilização do TI, tais como as limitações 
osteomioarticulares e psicológicas do paciente.Concluímos que ambos os 
treinamentos, apresentaram-se como uma alternativa eficaz e benéfica 
proporcionando adaptações semelhantes quando comparados a protocolos com 
intensidade moderada e com maiores volumes 
 
E-mail: luisameirelles@globo.com 
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AMBULATÓRIO DE SÍNDROME DE DOWN: PROPOSTA DE ATENDIMENTO 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Tereza Antunes Monteiro de Sousa 
Anna Paula Baumblatt 
Edneusa Oliveira Flor 
Ingrid Albino do Couto Guimaraes 
Julio Cesar Jacob Junior 
Simone Augusta Ribas 
Estagiário(s):  
Ana Clara Garcia dos Reis 
Gabriela Yea-Huey Yang 
Voluntário(s):  
Eduarda da Rocha Infran de Oliveira 
Objetivo: Apresentar o perfil clínico, nutricional, fisioterápico e fonoaudiológico de 
uma amostra de pacientes atendidos num ambulatório multidisciplinar exclusivo para 
crianças com Síndrome de Down no HUPE-UERJ.Metodologia: Estudo descritivo, 
retrospectivo e transversal.Os dados foram obtidos a partir da observação/avaliação 
clínicas com questionários aplicados por pediatras, nutricionistas, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos e alunas da graduação médica. As alunas participaram de todo o 
processo de confecção de questionários, atividades teóricas e práticas semanais. O 
estado nutricional foi avaliado pelas curvas (P/I) Bertapelli et al (2017) e Zemmel et 
al (2015), sendo considerada (<p3 e <p5) baixo peso e (>p97 e >p95) excesso de 
peso.Para o diagnóstico neuromotor foi utilizada escala de Denver 
modificada.Resultados: Avaliados 71 pacientes (fevereiro/2016 e junho/2018), 216 
consultas, média de 3 consultas/paciente. Faixa etária (0 a 8 anos), lactentes em 
70,4%, ambos os sexos. Resultado do cariótipo de 58 casos (81,7%): 55 (94,82%) 
- trissomia livre do cromossomo 21; 2 (3,4%) - translocação (21q;21q e 14q;21q) e 
1 (1,72%) mosaicismo. Principais comorbidades clínicas: cardiopatia congênita 
(47,88%) e disfunção neurossecretora da tireóide (60%). Dosagem de TSH e T4 L 
de 50 pacientes:hipotireoidismo subclínico - 23 (44%), hipotireoidismo - 8 (16%),19 
eutireoideos – 19(38%). O estado nutricional de admissão e última consulta 
(indicador de peso para a idade): 62 pacientes (87,32%) permaneceram eutróficos; 
2 (2,81%) se mantiveram com excesso de peso e 2 (2,81%) abaixo do peso; 2 ( 
2,81%), que estavam acima do peso, se tornaram eutróficos. A maioria com hábitos 
alimentares errôneos. Dados fisioterápicos (42/71): 100% dos casos com atraso do 
desenvolvimento: 19 (45%) leve; 14 (33%) moderado; e 9 (22%) graves. Dados 
fonoaudiológicos (38/71): 18 (47,3%) com disfagia, 6 (15%) com aversão alimentar. 
Indicada gastrostomia em 1 caso. 100% dos casos em idade pré escolar com atraso 
de linguagem. Discussão e Conclusão:Houve promoção do atendimento proposto com 
detecção de comorbidades clínicas e intervenções especializadas de forma precoce, 
além de práticas preventivas multidisciplinares. O estudo citogenético possibilitou o 
aconselhamento genético. A abordagem otimizada de conhecimentos, tempo e 
recursos de profissionais, estudantes e familiares foi obtida, com ampla e rica 
integração teórico-prática para alunas da graduação médica com ênfase no cuidado 
humanizado. 
E-mail: raquelboy1@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE ROTULAGEM DE CHOCOLATES EM 
RELAÇÃO ÀS LEGISLAÇÕES DE ALIMENTOS ALERGÊNICOS E LACTOSE 

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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Suzana Maria de Lemos Freitas 
Estagiário(s):  
Lisie Maria Dorea Mota Figueira 
Voluntário(s):  
Rayanne Menezes 
 
Chocolates são produtos alimentícios constituídos por no mínimo 25% de sólidos de 
cacau (Theobroma cacao L.), sendo massa de cacau, cacau em pó e ou manteiga de 
cacau, e no mínimo 20% de manteiga de cacau, quando denominado chocolate 
branco. São produtos amplamente consumidos, podendo ser elaborados com 
diversos alimentos alergênicos (leite de várias espécies e derivados, soja e seus 
derivados) e/ou lactose, a qual pode causar intolerância em determinados indivíduos. 
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. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar as rotulagens de chocolates comercializados no 
Brasil, contemplando as diretrizes das novas legislações. Foram avaliados os rótulos 
de 63 amostras de chocolates branco, ao leite, meio amargo e amargo em tablete, 
em suas versões originais e diet, destituídos de ingredientes como oleaginosas, frutas 
ou cereais. Diversas marcas não são elaboradas com ingredientes alergênicos, logo, 
não é necessária a inclusão da advertência para alérgicos (20,6%). Foram 
encontradas inconformidades quanto à declaração da advertência (1,6%) e 4,8% das 
marcas contêm um ou mais alérgenos alimentares em suas listas de ingredientes, no 
entanto, não advertem para a presença destes. Dentre as marcas que contêm 
advertência de ingredientes que causam alergias alimentares (79,4%), 10% não 
estão conformes em relação à escrita em caixa alta e 28% em relação à escrita em 
negrito, de acordo com os requisitos estabelecidos na RDC 26. Das amostras 
avaliadas, 28,3%, possuem a alegação ‘contém lactose’, estando em conformidade 
com a legislação vigente. Já 56,4% das amostras não possuem tal alegação, mesmo 
contendo ingredientes lácteos, portanto, necessitam adequar suas rotulagens. Há 
ainda, rótulos (11,7%) que declaram ‘não contém lactose’, sendo esta alegação 
vetada para produtos não registrados como alimentos para fins especiais. Diante do 
exposto, é necessário melhorar a fiscalização para correção das inconformidades dos 
rótulos, assim como aprimorar as ações de educação nutricional a fim de que os 
consumidores identifiquem alimentos alergênicos em rótulos com mais clareza. 
Destaca-se ainda que as empresas apresentam prazo final até fevereiro de 2019 para 
adequação dos rótulos de seus produtos quanto à legislação de lactose. 
 
E-mail: isabellesantana@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DE ÍNDICES PROGNÓSTICOS NA UTI DO HUPE/UERJ 

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):  
Maria Gusmao Estellita Lins 
 
Avaliação de índices prognósticos na unidade de terapia intensiva do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Marcos 
Lopes de Miranda, Maria Gusmão Estellita Lins, Flora de Aragon Moraes Baptista, 
Juliana Bastos Wergles, Amábile Cristyne Schmidt, Mariana Aparecida Santos da 
Fonseca Corrêa de Jesus Faculdade de Ciências Médicas/Departamento de Clínica 
Médica Introdução: Os índices prognósticos são estabelecidos na admissão ou 
durante a estadia de pacientes na unidade de terapia intensiva e incluem a avaliação 
de diversos parâmetros fisiológicos que apresentam papel independente na predição 
da mortalidade hospitalar. Esses índices servem para avaliar o desempenho de uma 
unidade de terapia intensiva, permitindo comparações entre as taxas de mortalidade 
de várias unidades, auxiliam na avaliação da gravidade das doenças, sistematizando 
o atendimento e o escalonamento de terapias, e permitem a comparação entre 
populações de unidades de terapia intensiva em estudos científicos. Diversos índices 
prognósticos já foram propostos e validados, mas até o momento não conhecemos a 
sua aplicabilidade em nossa unidade de terapia intensiva. Objetivo: Definir os índices 
prognósticos mais adequados à realidade da unidade de terapia intensiva do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro é o objetivo 
primário do presente trabalho. Método: Os índices prognósticos mais comumente 
utilizados em terapia intensiva (SPAS III - Simplified Acute Physiology Score; SOFA 
- Sequential Organ Failure Assessment; CCI - Charlson Comorbidity Index) estão 
sendo calculados para todos os pacientes internados na unidade de terapia intensiva 
do Hospital Universitário Pedro Ernesto no período entre 01/Janeiro e 31/Agosto de 
2018. Esses índices estão sendo comparados às taxas de alta e mortalidade do 
serviço. Os índices prognósticos que tiverem melhor potencial de predição da 
mortalidade em nosso serviço serão futuramente aplicados de rotina em todos os 
pacientes. Resultados: A pesquisa ainda está em fase de inclusão de pacientes. A 
coleta de dados está transcorrendo sem problemas. Os dados serão analisados e 
apresentados durante a 17a Semana de Graduação. Discussão: O uso rotineiro de 
índices prognósticos na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto permitirá o acompanhamento do desempenho e o aprimoramento dos 
cuidados. Além disso, o cálculo desses índices é um passo primordial para o 
desenvolvimento de pesquisas científicas mais robustas na unidade. 
 
E-mail: marcoslmiranda@gmail.com 
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CULINÁRIA: UMA ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA EM BUSCA DE 
PERTENCIMENTO SOCIAL 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Renata da Conceição 
Estagiário(s):  
Thaina Santana da Silva 
Voluntário(s):  
Jessica M. Pimentel da Silva 
 
Os transtornos mentais são comumente caracterizados por manifestações de 
pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais, podendo afetar as 
relações interpessoais. O Centro de Atenção Psicossocial da UERJ, localizado na 
Policlínica Piquet Carneiro, é um dispositivo da saúde mental inovador que consiste 
em um serviço de saúde aberto e comunitário garantido pelo Sistema Único de Saúde 
à indivíduos portadores de transtornos mentais, psicoses graves e persistentes. O 
tratamento ocorre por meio de intervenções clínicas e de promoção de saúde, sendo 
considerado um modelo substitutivo do asilar manicomial. Possui como premissa a 
reinserção social, por meio do acesso ao lazer, trabalho e exercício da cidadania. São 
oferecidos atendimentos e oficinas terapêuticas ministradas por diversos 
profissionais, entre eles nutricionistas. Entre as oficinas terapêuticas, as oficinas de 
culinária têm por objetivos estimular o cuidado em saúde, subsidiar o projeto de 
geração de renda e ampliar a autonomia dos participantes, resgatando aspectos de 
sua inserção social. O objetivo deste trabalho é descrever a percepção dos 
participantes sobre as oficinas de culinária. As oficinas ocorrem semanalmente no 
Laboratório de Culinária e participam adultos portadores de transtornos psiquiátricos. 
As receitas selecionadas privilegiam alimentos in natura e minimamente processados, 
excluindo alimentos ultraprocessados de acordo com os pressupostos do Guia 
Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Os usuários que 
participam regularmente foram entrevistados sobre as influências da culinária no seu 
cotidiano de vida. Os relatos foram registrados por escrito em um portfólio de 
monitoramento das oficinas. Os participantes relataram que as oficinas de culinária 
influenciam em aspectos financeiros e sociais, tais como evolução do tratamento, 
autonomia, convívio social e progresso psicológico. Além disso, o projeto de geração 
de renda viabiliza a realização de passeios coletivos e outras atividades de lazer para 
o grupo de participantes. Alguns relataram que puderam colocar em prática as 
técnicas aprendidas no laboratório e que puderam desenvolver algumas dimensões 
das habilidades culinárias como planejar cardápio, realizar a compra de alimentos e 
aproveitar melhor os alimentos. Conclui-se que a oficina culinária é uma estratégia 
terapêutica bem avaliada pelos participantes, alcançando os objetivos propostos, de 
fundamental relevância para o resgate do pertencimento social. 
 
E-mail: luamaldonado71@gmail.com 
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ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA NO CONSUMO ALIMENTAR 
DE 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:  
MARIA THEREZA FURTADO CURY 
Supervisor(es) Participante(s):  
Haydée Serrão Lanzillotti 
Maria Elisa Barros 
Estagiário(s):  
Carolline Souza Tavares 
Pedro Henrique Fontoura dos Santos 
 
A promoção da alimentação adequada e saudável é uma das estratégias principais 
no combate à obesidade entre adolescentes. Identificar os alimentos consumidos, em 
especial os que mais contribuem para a ingestão de energia permite planejar ações 
educativas e outras estratégias que melhorem a alimentação entre adolescentes. O 
objetivo deste trabalho é identificar os alimentos de maior contribuição energética 
para criar lista de alimentos que traduza a frequência do consumo de adolescentes. 
Esta permite diagnosticar os alimentos marcadores que indicarão os temas das 
atividades educativas em salas de espera, práticas educativas e outros 
eventos/atividades no cotidiano do desenvolvimento do projeto. Utilizou-se o banco 
de dados de alimentos, com registro dos dados do Recordatório de 24 horas, obtidos 
na primeira consulta de nutrição de pacientes, atendidos entre 2000 e 2016, no 
ambulatório de nutrição do Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente - NESA/PPC, 
parceiro do projeto. Realizou-se um pré-teste com os dados de 2004. O procedimento 
adotado foi a estimativa da contribuição energética (kcal) de cada alimento em 
relação ao total energético consumido (kcal total). Os achados possibilitaram 
identificar como alimentos de maior contribuição aqueles que apresentaram valor 
energético superior a 75% em relação ao consumo de energia total. A classificação 
dos alimentos/bebidas feita em ordem decrescente a partir de quartis foi dividida em 
muito alta, alta, moderada e baixa estimativa de contribuição percentual energética. 
A determinação do valor energético foi feita utilizando-se a Tabela para avaliação de 
consumo alimentar em medidas caseiras e, quando necessário, a rotulagem de 
alimentos. No estudo piloto (n = 146) classificaram 60 alimentos no terceiro quartil 
(≥ P75, 0,0071%), 60 alimentos no segundo quartil (<P75 e ≥ P50, 0,0023%), 58 
alimentos no terceiro quartil (<P50 e ≥ P25, 0,0006%) e 62 alimentos no ultimo 
quartil (<P25). Estes resultados revelam tendência de consumo para alimentos 
considerados com alta densidade energética. O cenário diagnosticado revelou que 
existe tendência de consumo para alimentos considerados processados e 
ultraprocessados. Este é apenas um pré-teste, mas as evidências sugerem uma 
busca por soluções no cuidado com a alimentação do adolescente, tais como 
modificação dos hábitos alimentares com mudança no consumo de alguns alimentos, 
em especial os ultraprocessados, conforme descrito no Guia alimentar da população 
brasileira de 2014. 
 
E-mail: mtcury@gmail.com 
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INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO: O DESAFIO DA 
IMPLANTAÇÃO EM UM MUNICÍPIO DA BAIXADA FLUMINENSE. 
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):  
Michele Cristina de Lima da Conceicao 
 
Introdução: A amamentação está entre as práticas que mais reduzem a 
morbimortalidade infantil, sendo amplamente incentivada em todo o mundo. Seus 
benefícios extrapolam o núcleo familiar com repercussões importantes para toda a 
sociedade, estando para além daqueles que se espera em se tratando de um alimento 
(CALIL, FALCÃO, 2003). A Organização Mundial da Saúde recomenda que o 
aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses e complementado até os dois 
anos ou mais. Par o alcance dessa recomendação é importante que sejam 
implementadas políticas públicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno. Dentre as políticas públicas de aleitamento materno implementadas no 
Estado do Rio de Janeiro está a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação 
(IUBAAM), cujo foco é a atenção primária em saúde. Este projeto acompanha o 
municipio de Itaguaí, região Metropolitana I, também conhecida como Baixada 
Fluminense, no processo de implantação da IUBAAM em sua rede de atenção 
primária. Itaguaí possui 11 Unidades Saúde da Família (ESF) e nenhuma credencada 
como IUBAAM. Atividades desenvolvidas: O projeto acompanha o municipio através 
das reuniões do Polo de Aleitamento materno da Metro I e através de visitas às 
unidades básicas de saúde; Foi realizada uma oficina para enfermeiros sore 
construção de normas e rotinas em Unidades Amigas da amamentação; a 
coordenação municipal elegeu quatro unidades ESF para passarem pela auto 
avaliação com suporte do projeto; foi realizado um levantamento recordatório das 
práticas alimentares em menores de um ano. Resultados alcançados: Quatro 
unidades ESF realizaram a auto avaliação com a participação da bolsista EIC e de 
outros cinco bolsistas e volintários do Projeto de Extensão que desenvolve ações 
articuladas; o levantamento sobre hábitos alimentares de menores de um ano ouviu 
mães de 58 bebês, sendo possivel classificar o tipo de aleitamento materno praticado. 
A Bolsista também teve oportunidade de participar de treinamento para o 
monitoramento Lei nº 11.265 e do Decreto lei 8.522/15 que dispõem sobre a 
comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e de 
produtos de puericultura correlatos - NBCAL e realizar o monitoramento em 
estabelecimentos comerciais em Itaguaí, o monitoramento desta lei é um importante 
instrumento de proteção ao direito ao aleitamento materno. a bolsista ainda participa 
ativamente de reuniões de planejamento e do grupo de estudos chamado Encontro 
com leite; realiza a análise de dados dos levantamentos realizados (auto avaliação e 
Inquérito sobre hábitos alimentares em menores de um ano.. 
 
E-mail: patricia.uerj@hotmail.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 Professora Nalva Pereira Caldas, da Faculdade de Enfermagem 
da UERJ, foi inaugurado em 1998 durante o Jubileu de Ouro da Faculdade, tendo sua 
organização iniciado em 1994. Objetivos: compor e sistematizar o acervo documental 
da unidade, visando a facilidade de acesso; oferecer subsídios para o planejamento 
e tomada de decisões e constituir apoio para pesquisadores docentes e discentes. A 
organização reflete a observação dos processos e os eventos que ocorreram desde o 
início da existência da unidade e é feita de acordo com os temas e ordem cronológica. 
Os documentos recebem tratamento distinto, observando suas particularidades e 
visando uma melhor possibilidade de serem utilizados como embasamento à 
pesquisa. Ora são elaboradas sínteses, ora sumários. O arquivamento é feito em 
caixas mantidas em estantes específicas, preservadoras das ações da natureza. A 
disposição nas estantes observa a natureza dos dados, com a finalidade de facilitar 
o acesso. Dispondo de uma Comissão Assessora, foi estabelecida escala de 
temporalidade dos documentos em respeito à lei vigente e critérios técnicos por ela 
estabelecidos. As reuniões introdutórias de tal processo foram precedidas da 
apresentação dos princípios básicos e legais sobre documentação. Temos nos 
esforçado para a manutenção da organização de todos os documentos utilizados na 
instituição com a participação dos servidores técnico-administrativos dos diversos 
setores. Dispomos de estantes deslizantes, específicas para arquivo, o que contribui 
para a racionalização do trabalho. Os bolsistas que participam do projeto têm a 
oportunidade de conhecer e lidar com a organização dos documentos com o intuito 
de manter a facilidade de acesso, imbuídos dos princípios e das leis que regem o 
assunto. Geralmente os bolsistas são da área de História: sua formação valoriza o 
lidar com documentos, considerando sua importância para a preservação dos fatos. 
Por outro lado, a organização e a sistematização dos documentos contribuem para 
os seu preparo técnico. Além do arquivo de documentos, o Centro de Memória conta 
com um Mini-Museu. Nele há um pequeno acervo de peças que contam um pouco da 
história do trabalho do Enfermeiro, seus uniformes, contendo, também, medalhas e 
condecorações. Todo o acervo está passando pelo processo de digitalização e 
microfilmagem através da COGEDOC-CEPUERJ. Há dois anos, em parceria com o 
CEPEUERJ, o acervo está se transformando em um Banco de Dados e em microfilmes. 
Além de perpetuar e resguardar de qualquer dano, objetivamos a excelência da 
pesquisa. Estamos no terço final deste trabalho. 
 
E-mail: cmenfuerj@gmail.com 
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O ADOLESCENTE COMO SUJEITO DE DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 
Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Saúde Pública 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: NUCLEO DE ESTUDOS DA SAUDE DO ADOLESCENTE 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
REGINA ABRAMOVITCH KATZ 
Supervisor(es) Participante(s):  
Dulce Maria de Castro 
Estagiário(s):  
Daniela Cardoso Magalhaes 
 
O Espaço de Livre Orientação em Sexualidade e Saúde (ELOSS) é um projeto de 
Atenção Primária do NESA/UERJ. O projeto foi criado inicialmente a partir de uma 
pesquisa realizada sobre materiais educativos para jovens com 3000 instituições, 
financiada pela Fundação Ford entre 1997 e 1999. Posteriormente, em 2002, o ELLOS 
abre suas portas para a população externa. Atualmente o Projeto é um espaço que 
disponibiliza materiais educativos como livros, vídeos, cartilhas e jogos sobre temas 
que permeiam a adolescência, saúde, sexualidade, questão de gênero, violência, 
entre outros, para empréstimo a profissionais, adolescentes e familiares. Além disso, 
são promovidas oficinas, cursos, atividades intra e intersetoriais com diferentes 
instituições, articulando debates e trocas entre a equipe, adolescentes e profissionais. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) no ano de 1948, estabelece os direitos humanos básicos que devem 
ser garantidos. Em sequência, a Conferência Internacional de População e 
Desenvolvimento no Cairo, em 1994, e a Conferência Mundial da Mulher em Pequim, 
em 1995, foram fundamentais para a introdução dos direitos sexuais e reprodutivos 
e inserindo os adolescentes como sujeitos destes direitos. No Brasil, os direitos 
humanos ganham espaço através principalmente da Constituição Brasileira de 1988, 
que, entre seus pontos, assegura também a saúde como “direito de todos e dever do 
Estado”. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por sua vez, reconhece os 
adolescentes como sujeitos de direito. Dentro desta perspectiva, torna-se de 
fundamental a busca pela garantia dos direitos dos adolescentes no âmbito dos 
direitos sexuais e reprodutivos, considerando os mesmos como sujeitos com 
autonomia. Para isto, o acesso aos serviços de saúde devem ser garantidos de forma 
a proporcionar aos adolescentes um lugar de fala, de conhecimento sobre corpo e 
saúde, tendo em vista uma participação ativa em seu processo de saúde. Uma visão 
positiva dos direitos sexuais e reprodutivos na adolescência, que possibilite uma 
vivência da sexualidade de forma segura, prazerosa e saudável e não mais de uma 
forma negativa (restrita à violência ou à doenças) mostra-se fundamental a 
elaboração de políticas públicas que promovam autonomia, integralidade na saúde e 
garantias de direitos à adolescentes e jovens. Sendo assim, o trabalho desenvolvido 
pelo ELOSS, possibilita uma nova visão de atuação na área da saúde, priorizando 
uma relação, entre profissionais de saúde e os adolescentes, baseada nos princípios 
da cidadania e na garantia de direitos. 
 
E-mail: katzregina@yahoo.com.br 
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O CRESCIMENTO DA OBESIDADE ASSOCIADO A DETERMINANTES SOCIAIS 
EM ADULTOS 
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 
Voluntário(s):  
Michele de Brito Lima 
 
O aumento da obesidade em adultos obteve um crescimento significativo ao longo 
das últimas décadas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade 
é considerada um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. O crescimento 
da obesidade tem sido entendido como consequência de alguns fatores: “ambiente 
obesogênico” em que o individuo está inserido, caraterísticas individuais, práticas de 
atividades físicas e acesso a uma alimentação equilibrada. Com base nisso, há uma 
grande estimativa de que os determinantes sociais estão diretamente ligados à 
obesidade. O principal objetivo deste trabalho foi associar o crescimento da 
obesidade com os determinantes sociais selecionados: sexo e escolaridade. Também 
será analisado como tais fatores influenciam nesse crescimento. O Estudo Pró-Saúde 
(EPS) é um programa de investigação longitudinal de funcionários técnico-
administrativos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Dos 5.369 
participantes das fases do Estudo, foram selecionados apenas os que participaram 
das fases 1 (1999) e 4 (2012), resultando em uma amostra de 2.619 adultos. Foram 
utilizados os dados de sexo e escolaridade (fundamental, médio e superior) e o 
estado nutricional dos participantes foi definido a partir do IMC <25 Kg/m² (eutrofia) 
e > 30Kg/m² (obesidade), calculado com as medidas de peso e altura aferidas nas 
fases indicadas. Encontrou-se um aumento do subgrupo de obesidade de maneira 
global em relação aos dois vieses analisados. Com relação ao sexo, observou-se que 
11,6% dos homens migraram de IMC adequado (eutofria) para obesidade, ocorrendo 
o mesmo com 16,7% das mulheres. Em relação à escolaridade houve aumento do 
subgrupo obesidade de 9,5% entre os participantes com nível fundamental, 5% entre 
aqueles com nível médio e 0.5% entre os participantes de com nível superior. O 
crescimento da obesidade na idade adulta correlaciona-se com a desigualdade de 
renda, que, por sua vez, está relacionada com o nível de escolaridade. O nível de 
escolaridade é um determinante importante no aumento de casos de obesidade entre 
homens e mulheres, sendo observado que o menor nível de escolaridade tem 
influência nesse crescimento. Nas mulheres, o aumento da obesidade possivelmente 
é ocasionado pela dupla jornada de trabalho que exercem, em casa e no trabalho, 
fazendo com que elas desenvolvam hábitos sedentários. No caso dos homens, é 
provável que os hábitos sedentários que levam à obesidade sejam ocasionados pelas 
atividades de trabalho que exercem. 
 
E-mail: efaerstein@gmail.com 
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PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA XVIII PLENÁRIA DA REDE 
ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR- REANE 
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 
 
O Núcleo de Alimentação e Nutrição em Políticas Públicas compõe o comitê executivo 
da Rede Estadual de Alimentação e Nutrição Escolar (REANE). A REANE é composta 
por universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, e instituições e organizações 
da área de Alimentação Escolar e tem como principal objetivo 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. Ao longo dos seus nove anos de 
existência vêm realizando atividades de formação presenciais ou por meio de 
educação a distância junto aos atores do PNAE. Dentre suas atividades está a 
realização de plenárias semestrais e, em maio de 2018, aconteceu a XVIII Plenária 
para lançamento do tema da Semana de Educação Alimentar: “Nosso Corpo, nossa 
casa: Obesidade e Ambiente”. O evento contou com a presença de 150 pessoas, 
dentro elas profissionais da área da saúde e educação envolvidos com a alimentação 
escolar. A programação do evento contou com a presença de profissionais de saúde 
e de educação com experiências reconhecidas na área de alimentação escolar e 
obesidade infantil. Duas das apresentações no evento foram: da professora e diretora 
do Espaço de Desenvolvimento Infantil Joari, da cidade do Rio de Janeiro, premiado 
na Jornada de Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas de Educação Infantil do 
FNDE/MEC e da nutricionista e Responsável Técnica do município de Paraíba do Sul. 
Estas experiências foram selecionadas por meio de um levantamento realizado de 
março e abril de 2018 que buscou identificar experiências locais a serem divulgadas 
na XVIII Plenária da REANE. O levantamento mostrou que os nutricionistas, 
responsáveis técnicas pelo PNAE, foram responsáveis pelas respostas dos nove 
municípios, cujas informações foram: 77,8% delas relataram existir no município 
ações nas escolas para abordar a questão da obesidade em algum momento ao longo 
do ano, sendo a própria responsável por coordenar a maioria das atividades (57,1%), 
seguida de coordenador pedagógico, equipe do Programa Saúde na Escola ou 
orientador pedagógico (14,3% cada). A inserção do tema Obesidade no Projeto 
Político Pedagógico das escolas foi referida por 33,3% das respondentes. A 
articulação da escola com setores de saúde, de assistência social, de cultura etc. foi 
relatada por 88,9% dos municípios. Já em relação ao envolvimento dos componentes 
curriculares, ciências foi a mais relatada, seguido de educação física, língua 
portuguesa e matemática. No Brasil tem sido estimulada a parceria entre os setores 
da educação e da saúde para a promoção da saúde e a escola tem se mostrado um 
espaço propício para a promoção da alimentação adequada e saudável, por isso faz-
se necessário incentivar ações com essa temática. 
 
E-mail: lucastro@globo.com 
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PRÁTICAS DE ABORDAGEM CLÍNICA E DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM 
OBESIDADE INFANTIL 
Área temática: Ciências da Saúde / Medicina / Saúde Materno-Infantil 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ISABEL REY MADEIRA 
Estagiário(s):  
Juliana Poeta de Mendonca Costa 
 
Introdução: A obesidade é bastante prevalente na sociedade atual, inclusive em 
crianças. Ela atua como fator de risco para diversas doenças como a hipertensão 
arterial, a dislipidemia e a alteração do metabolismo da glicose, fatores de risco para 
doenças cardiovasculares, agrupados na síndrome metabólica, onde a obesidade 
infantil exerce papel fisiopatológico central. Além disso, é o segundo maior fator de 
risco evitável para o câncer. Sendo assim, a sua prevenção é de extrema importância 
para promoção de vida saudável. O projeto de estágio interno complementar tem 
como cenários práticos o Ambulatório de Pediatria e o Ambulatório de Pesquisa em 
Obesidade Infantil - APOIO - do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ e 
público alvo são crianças e familiares que frequentam estes ambulatórios. Conta com 
uma equipe multidisciplinar de brinquedistas, enfermeiros, médicos, nutricionistas e 
seus alunos, graduandos e pós-graduandos. O objetivo é inserir o aluno no contexto 
da prática de educação em saúde através de atividades multidisciplinares em sala de 
espera e em assistência no Ambulatório de Pesquisa em Obesidade Infantil - APOIO. 
Atividades desenvolvidas: Realizam-se atividades sobre a importância da 
alimentação saudável e da prática de atividades físicas. Com as crianças faz-se 
contação de histórias de forma a estimulá-las a interagir, desenhos, colagens, jogos 
em que respondem perguntas e aprendem sobre alimentação saudável, degustação 
de alimentos saudáveis e prática lúdica de atividade física, incluindo brincadeiras 
tradicionais, e atividades em torno de datas especiais como férias, carnaval, pascoa, 
festa junina, dia da criança e Natal. Com os pais, faz-se debate sobre a alimentação 
dada aos filhos e atividade física, além de outros aspectos do estilo de vida saudável, 
orientando sobre alimentos adequados e estimulando troca de saberes. O aluno ainda 
participa de consultas no APOIO, entrevistando crianças obesas e seus pais, 
coletando dados antropométricos junto à equipe multidisciplinar e preparando 
material impresso e apresentações orais sobre o tema, para leigos. Resultados 
alcançados: O estágio é importante para a formação acadêmica do bolsista, pois 
desenvolve sua criatividade e adiciona conhecimentos, capacitando-o a criar com o 
que aprende ao longo do curso, trabalhando a educação em saúde, além de se 
prepará-lo para abordar um público diferenciado, e introduzi-lo nos temas obesidade 
infantil e prevenção de DCV. Oferece outras experiências extracurriculares, como a 
inserção do lúdico e da interdisciplinaridade em sua prática médica. 
 
E-mail: isamadeira@oi.com.br 
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA FASE 2, NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO 
CARDIOVASCULAR: UMA VISÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são 
consideradas a principal causa de mortalidade mundial, o que traz como 
consequência um grande aumento do custo assistencial de saúde, incluindo os gastos 
com internação hospitalar, medicamentos, exames complementares, absenteísmo, 
aposentadoria precoce e consultas ambulatoriais. Deve-se ressaltar, por outro lado, 
que a Reabilitação cardiovascular (RCV), tem potencial de promover a adesão dos 
participantes a tratamento de longo prazo, traduzindo-se em economia real quando 
se analisa o custo-benefício dos programas. Através de equipe multidisciplinar tem 
como objetivo atenuar os efeitos deletérios decorrentes de um evento cardíaco, 
prevenir um subsequente reinfarto e re hospitalização, melhorar a qualidade de vida 
com redução das taxas de mortalidade. Consiste em quatro fases, dentre elas a fase 
II, que deve ser realizada, preferencialmente, em ambiente hospitalar. No período 
da internação o paciente recebe todo o atendimento necessário no sentido de 
reabilitá-lo, porém sabe-se que hoje esse período é cada vez mais curto visando 
evitar as consequências de uma internação prolongada. No momento em que ele 
recebe alta, sessam imediatamente e de forma abrupta, todas as orientações e 
supervisões que estavam sendo dadas a esse paciente. Sem orientação, é comum 
que eles voltem a seus antigos hábitos que contribuíram para o aparecimento da 
doença cardiovascular e tenham um novo evento. O Projeto visa preencher essa 
lacuna e caracteriza-se por um programa supervisionado que se inicia imediatamente 
após a alta hospitalar de um evento clínico ou cirúrgico, sendo realizados exercícios 
físicos que visam restaurar a capacidade funcional, social e laborativa, reduzir a 
morbimortalidade e controlar os fatores de risco da doença cardíaca. O programa de 
exercícios é individualizado em termos de intensidade, duração, frequência, 
modalidade e progressão. A monitorização é feita através da aferição da frequência 
cardíaca, pressão arterial, glicemia (nos pacientes diabéticos) e monitoração 
eletrocardiográfica. Faz parte desta fase um programa educacional direcionado à 
modificação do estilo de vida, com ênfase na reeducação alimentar e nos aspectos 
psicológicos da doença. O Projeto tem como objetivo influenciar o prognóstico dos 
pacientes, através da introdução de um programa de atividade física como parte 
integrante do tratamento visando evitar os efeitos negativos do repouso prolongado 
no leito, o retorno mais breve as atividades cotidianas e a vida produtiva a despeito 
de possíveis limitações impostas pela doença. Inicia-se imediatamente após a alta 
hospitalar e tem a duração de 3 a 6 meses, podendo estender-se por mais tempo. 
Conclui-se que é indispensável que os centros de saúde da rede pública disponham 
de locais próprios para a orientação do exercício físico, imediatamente após a alta, 
com estrutura, e recursos humanos capacitados também para esta fase tão 
importante da RCV. 
 
E-mail: luisameirelles@globo.com 
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RAÇA E RACISMO PERCEBIDO, ESCOLARIDADE E HIPERTENSÃO EM 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS BRASILEIROS: 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):  
Michelle Guimaraes do Carmo 
 
O excesso de risco de Hipertensão Arterial entre os afrodescendentes, em 
comparação com os brancos, tem sido consistentemente observado em muitas 
populações, incluindo o Brasil. Além de vários aspectos da ingestão alimentar e do 
excesso de peso, entre outras possíveis causas, a exposição à discriminação racial 
tem sido cada vez mais explorada como subjacente maior risco de HA entre as 
populações de afrodescendentes, através de uma variedade de mecanismos, como o 
socioeconômico, o comportamental e o psiconeuroendócrino. Em razão das sequelas 
da escravidão sobre sua posição social contemporânea, foi investigada a relação 
entre racismo percebido e hipertensão. A análise conta com 3.056 indivíduos 
participantes da coleta de dados de base de um estudo de coorte, o estudo Pró-
Saúde. A pressão arterial foi medida duas vezes com esfigmomanômetros de 
mercúrio, em conformidade com técnicas padrão e protocolos internacionais, por 
técnicos treinados e certificados. Casos de hipertensão prevalente tinham (pela 
média das duas medições) PAS ≥ 140 mmHg, ou PAD ≥ 90 mmHg, ou uso de 
medicação anti-hipertensiva. Para o propósito das presentes análises, criamos uma 
variável de exposição composta combinando dados dicotômicos sobre auto 
identificação racial (branco, afrodescendente) com dados dicotômicos sobre a história 
da cor da pele/ discriminação racial. Como nenhum participante branco relatou 
discriminação racial, nossa variável de exposição tem 3 categorias: brancos 
(referência), afrodescendentes sem histórico de racismo percebido e 
afrodescendentes com histórico de racismo percebido. Nossa população de estudo 
estava dentro da faixa etária de 22 a 69 anos (média = 42 anos); 56% dos sujeitos 
eram do sexo feminino e 48% eram afrodescendentes. A prevalência de hipertensão 
ajustada por idade e sexo foi de 21%, 26% e 33%, respectivamente, para brancos, 
“afro/sem racismo” e “afro/racismo”. Em relação aos brancos, os indivíduos da 
categoria “afro/racismo” apresentaram prevalência de HA 2,1 vezes maior (IC95% 
1,5-3,0), e aqueles sem tal histórico apresentaram razão de prevalência de 1,4 
(IC95% 1,2-1,8). Comparando os afrodescendentes com história de experiências de 
discriminação racial com os brancos, a associação ajustada com HA foi mais forte 
para aqueles com ensino fundamental (RP = 3,0; IC95% 1,3-6,7) do que para 
aqueles com grau universitário (RP = 1,7, IC95% 1,0-3,1), ou com ensino médio 
completo em uma posição intermediária. Nosso estudo sugere que entre 
afrodescendentes no Brasil, uma experiência maior de discriminação racial ao longo 
da vida pode aumentar o risco de hipertensão. Os dados também são consistentes 
com a possibilidade de que a adversidade socioeconômica, que é influenciada pelo 
racismo social, pode potencializar ainda mais este risco. 
 
E-mail: efaerstein@gmail.com 
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RODA DE CONVERSA COM ADOLESCENTES SOBRE TEMÁTICAS 
RELACIONADAS À ADOLESCÊNCIA 

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 
 
A adolescência é uma etapa do desenvolvimento do ser humano que visa alcançar a 
maturidade biopsicossocial. Na sociedade circulam ideias sobre adolescência 
relacionada à noção de crise, desordem, irresponsabilidade, no entanto compreende-
se que num estágio de formação da individualidade, o adolescente necessita de 
orientação frente aos riscos à que estão vulneráveis que vão desde o uso de drogas 
lícitas até os acidentes, a violência, a gravidez na adolescência, as DST, os abortos, 
entre outros. Nesse sentido, o Grupo de Conversa com Adolescentes tem com 
objetivo trazer a proposta de um diálogo mais horizontal para com esses jovens, 
visando a troca de informações entre equipe de saúde (bolsista, enfermeiros e 
residentes) a fim orientar esses adolescentes e tirar suas duvidas a cerca de 
determinado tema, que são trabalhados ao longo do ano. O incentivo o 
empoderamento diante das informações sobre saúde e o meio social também são os 
pilares deste grupo. Metodologia: Esta pesquisa é do caráter descritivo com 
abordagem qualitativa através de metodologia participativa. Foram realizados 
momentos de atividades grupais através de dinâmicas lúdico-pedagógicas, que 
proporcionaram aos adolescentes participantes desse processo educativo a 
construção do conhecimento baseado no processo ação-reflexão-ação, utilizando-se 
da problematização. As dinâmicas grupais devem ser entendidas como técnicas 
motivadoras que contribuem para o desenvolvimento de atividades educativas em 
saúde por meio da criatividade e fixação dos conhecimentos adquiridos. Assim os 
adolescentes não são considerados meros receptores, pois o enfoque participativo 
valoriza os conhecimentos e experiências prévias da clientela. Até o momento foram 
realizadas atividades grupais abordando a temática Privacidade na era digital, 
Distúrbios da Autoimagem. Resultados: Pode-se observar o interesse dos 
adolescentes pelo tema, estes trouxeram experiências de vida que tiverem que 
enfrentar situações de Bullyng na escola. É relevante considerar a característica dos 
adolescentes de buscar no grupo de pares as respostas para as suas inquietações. 
Entendemos este espaço de grupo como possibilidade de desenvolvimento de 
autonomia, E cidadania destes adolescentes, principalmente voltando-se a dar 
visibilidade às demandas desta clientela que necessita de atenção especial. Neste 
processo destaca-se o papel do enfermeiro na formação de atitudes positivas numa 
população que se encontra em um período de formação e consolidação de hábitos de 
saúde. Considerações finais: Os momentos de atividades em grupo permitiu o diálogo 
horizontal, a reflexão, a conscientização e a oportunidade de trocas de 
conhecimentos, experiências e a expressão de sentimentos e inquietações. À medida 
que as ações se realizavam, os adolescentes percebiam a importância da 
transformação da sua realidade, bem como da mudança de conduta para 
fortalecimento de sua saúde. 
 
E-mail: inezalmeida2016@gmail.com 
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SALA DE ESPERA: TERRITÓRIO PARA PRÁTICAS EDUCATIVAS 

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 
 
A sala de espera é um ambiente dinâmico com grande mobilização de pessoas que 
aguardam atendimento em saúde. É um recurso para promover o cuidado (Teixeira, 
Veloso, 2006).Para Acioli (2008), o processo educativo que mistura saberes 
científicos e populares, articulando ensino e pesquisa possibilita novos conhecimentos 
de caráter emancipador constituídos a partir do movimento de troca e construção 
entre os saberes. A sala de espera potencializa discussões em torno dos processos 
de vida e saúde das pessoas criando oportunidades de reflexões críticas acerca das 
suas ações no cotidiano de saúde.Educar promovendo saúde nesse espaço vai além 
da prevenção e tratamento de doenças, trata-se de um recurso que possibilita uma 
construção de saberes indispensáveis para a adoção de novos hábitos e condutas por 
parte da população, pois deve facilitar a compreensão dos condicionantes do processo 
saúde-doença e gerar uma mudança no comportamento dessas pessoas.As práticas 
educativas realizadas em sala de espera tem um objetivo também voltado para o 
cuidado, pois é nesse espaço que o saber é construído e onde os vínculos entre 
usuários do serviço e profissionais de saúde são firmados (RODRIGUES, A.D. et al. 
2009,p.103). OBJETIVOS:Realizar ações educativas sobre temáticas inerentes a 
população adolescente.METODOLOGIA:É utilizada a metodologia participativa, pois 
se faz necessário um diálogo dinâmico e exposição dos conhecimentos de todos. O 
conhecimento é construído a partir da problematização, de forma que haja trocas de 
informações e estimule a capacidade reflexiva de cada participante.A promoção da 
saúde é feita por uma participação reflexiva. Ocorre inicialmente a preparação do 
ambiente e dos materiais utilizados antes da chegada dos clientes. Após a chegada 
e acomodação de todos, nos identificaremos pelo nome e instituição de origem, serão 
expostos nossos objetivos pedindo a participação voluntária de todos. Nesse 
momento são abordados temas voltados a saúde, principalmente a saúde do 
adolescente, tais como: gravidez na adolescência, prevenção de doenças crônicas e 
transmissíveis, prevenção dos agravos e riscos ao jovem, entre outros assuntos 
previamente descritos nos objetivos. As atividades são sempre abordadas de forma 
dinâmica com figuras ilustrativas, jogos, perguntas e outras de modo a fazer com 
que os participantes sintam-se estimulados a participar ativamente deste trabalho e 
se vejam como protagonistas desse processo de construção do saber em saúde. Para 
a equipe do setor traz como benefício a interação e para a bolsista estimula o 
conhecimento e a pesquisa. 
 
E-mail: inezalmeida2016@gmail.com 
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USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NA COMUNICAÇÃO E ENSINO DA 
ODONTOLOGIA 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Maria Cardoso de Castro Berry 
Estagiário(s):  
Tamires Santos de Melo 
 
A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TICs) tornou-se uma 
necessidade para a sociedade e ensino. Na saúde, podemos observar o uso das TICs 
em diferentes ações do Ministério da Saúde e Ministério da Educação como o 
Telessaúde e UNASUS com atividades de capacitação profissional, serviço e 
assistência. Na Odontologia, podemos constatar seu uso frequente no aprendizado 
de profissionais e alunos através de cursos online de atualização assim como revistas 
específicas da área disponibilizadas online, vídeos demonstrativos de atividades 
práticas, disseminação de informações para público em geral dentre outros. As TICs 
na área da saúde são benéficas para o ensino, permitindo uma educação contínua e 
de mais autonomia para os alunos, menor custo quando levamos em consideração a 
possibilidade de alcançar professores distantes, flexibilidade de horário para o 
estudante e comodidade de aprender onde for mais agradável. O projeto tem como 
objetivo o desenvolvimento e utilização de diferentes TICs como ferramenta no 
processo de aprendizagem de alunos de graduação da FOUERJ. Metodologia do 
projeto: envolvimento do bolsista em atividades propostas pelo Núcleo de 
Teleodontologia para o desenvolvimento de conteúdos educativos, com capacitação 
específica, tornando a formação do aluno mais dinâmica e integrando outras áreas 
do conhecimento: 1) Capacitação do aluno no uso de programas digitais (Canvas e 
Trello); 2) Produção de conteúdo multimídia para a gravação de cursos online e 
transmissão ao vivo de simpósios, através das mídias sociais; 3) Manejo e gestão de 
mídias sociais (Facebook, Instagram, Youtube) para a publicação de materiais de 
relevância acadêmica. Resultados Obtidos: Produção e submissão de artigo científico 
na Revista da Associação Brasileira de Ensino Odontológico; Criação da Liga 
Acadêmica de Teleodontologia; Desenvolvimento e Produção de 23 posts de 
publicação; Gravação e produção final de 10 vídeos de informação acadêmica; 
Gravação, edição e produção de material para Jornada Acadêmica Online 2018 (09 
cursos e 02 simpósios live gratuitos, com 140 inscritos no Brasil e alunos do Peru. 
Conclusão: Tendo em vista o mercado de trabalho competitivo é fundamental o 
conhecimento de outras áreas na formação profissional. As atividades promovidas 
por este projeto permitem explorar outras esferas do conhecimento pouco abordadas 
no currículo formal, como por exemplo: empreendedorismo e criação de um 
marketing pessoal, sendo estes extremamente importantes para um profissional em 
Odontologia. 
 
E-mail: profamariaisabel@yahoo.com.br 
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AÇÕES NA PROMOÇÃO DE SAÚDE COM ÊNFASE EM TUBERCULOSE E 
HANSENÍASE. 
Área temática: Ciências da Saúde / Saúde coletiva / Medicina Preventiva 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
THAIS PORTO AMADEU 
Supervisor(es) Participante(s):  
Katia Regina Xavier Pereira da Silva 
Maria Helena Faria Ornellas de Souza 
Estagiário(s):  
Andre Luiz Vairo Donda 
Voluntário(s):  
Adriel Dias Marinho da Silva 
Juliana França da Costa 
Maria Elisa Paes Fernandes 
 
A Educação é um dos meios através dos quais o direito à saúde se faz presente. As 
escolas podem incentivar as reflexões e o interesse pelo assunto por parte dos alunos 
e suas famílias, a fim de que possam compreender e apreender, de forma 
significativa, informações sobre o processo saúde-doença, suas causas, 
consequências e formas de prevenção. A tuberculose e a hanseníase são doenças 
negligenciadas que possuem falsos estigmas e que podem ser revertidos por meio 
da educação. Considerando: (1) o alto impacto das doenças negligenciadas para a 
desigualdade social e as suas graves consequências para a população brasileira; (2) 
o reconhecimento das políticas públicas em saúde acerca da necessidade de criar 
meios de conscientizar a população sobre a prevenção de doenças e identificação de 
seus sintomas em estágios iniciais; (3) a importância de potencializar a aproximação 
entre a Educação Superior e a Educação Básica, com vistas à promoção do ensino de 
qualidade e à difusão e apropriação do conhecimento científico e tecnológico de forma 
significativa, defende-se que ações práticas, dentro do espaço escolar, sobre a 
importância do autoconhecimento para o autocuidado, podem desenvolver nos 
alunos a autorregulação da própria saúde, além de formar multiplicadores de 
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 elaborar casos para 
estudo e materiais didáticos voltados à Educação em Saúde; e realizar ações de 
extensão para alunos do Ensino Médio, em escolas da rede pública de ensino. Para 
isso, o grupo desenvolveu fotonovelas que abordam situações comuns pertinentes às 
doenças em questão a fim de contextualizar e introduzir o que é informado e discutido 
com os alunos. Nessa interação é possível perceber o conhecimento dos alunos sobre 
tuberculose e hanseníase, suas principais dúvidas e equívocos. As atividades do 
bolsista compreenderam a participação em reuniões semanais, na estruturação, 
organização e produção das fotonovelas e na mediação de oficinas realizadas no 
evento Ligados na Escola, o que contribuiu para o desenvolvimento de atividades 
relacionadas à docência, no campo da Educação em Saúde. As fotonovelas visaram 
potencializar a autorregulação da saúde, envolvendo a conscientização dos 
estudantes e o desenvolvimento da proatividade para adotar hábitos de vida mais 
saudáveis. 
 
E-mail: tpamadeu@gmail.com 
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A MONITORIA PARA CONSTRUÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS EM 
DIREITOS HUMANOS 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Lúcia Alves de Carvalho e Silva 
Estagiário(s):  
Giullia Taldo Rodrigues 
Voluntário(s):  
Débora Pedra Teixeira 
Fabiana Marques da Paixão 
Gabriella Bitancourt Nascimento 
Juliana Silva de Holanda 
Larissa Cortes de Oliveira 
Laura Greco Gioia 
Rayza Oliveira de Castro 
Thayná Trindade Faria 
 
Introdução: Apresentamos a experiência de monitores na construção de oficinas 
pedagógicas em direitos humanos. A Subárea Fundamental de Ética Social tem como 
objetivo tornar os alunos, recém-chegados à faculdade, em seres reflexivos quanto 
aos seus direitos humanos como cidadãos e também aprender a respeitar os direitos 
de seus futuros pacientes. Objetivo: descrever a experiência de monitores para 
debate da temática direitos humanos na subárea Ética Social. Metodologia: relato de 
experiência realizado na Universidade do Estado Rio de Janeiro, com 3 turmas do 
primeiro período, do Curso de Graduação em Enfermagem, entre 2016-2018. A 
estratégia foi a participação de monitores como orientadores para construção de 
oficinas pedagógicas. A dinâmica envolveu o debate e reflexão das temáticas por 
grupos de aproximadamente 6 alunos, orientados pela equipe docente, composta de 
09 monitores e 02 professores. Para descrição dos resultados dividimos as atividades 
em três momentos: monitoria, construção da oficina e avaliação. Resultados: no 
primeiro momento, os monitores a partir da solicitação dos alunos agendavam no 
mínimo três encontros para orientação e acompanhamento do desenvolvimento de 
cada grupo. No segundo, reuniam-se os alunos responsáveis pelas oficinas com a 
turma para sua construção, o que permitia a reflexão acerca de sua inserção na 
sociedade e de seus compromissos éticos e sociais, como cidadãos e futuros 
profissionais de saúde. A partir da avaliação das turmas, em 2017, inserimos os 
temas Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade e em 2018, Direitos Humanos à 
Liberdade de Expressão Religiosa. Contribuição: A subárea Ética Social possui plano 
integrado, discutido e preparado pela equipe docente, que engloba não só construção 
de oficinas pedagógicas coletivas, mas também aulas iniciais para introduzir o 
pensamento crítico social e tarefas em grupo como forma de socialização e trabalho 
em equipe. A garantia do direito humano é algo que nem sempre observamos em 
nossa sociedade. A inserção desta temática como conteúdo do curso de graduação 
permitiu a análise da realidade, a confrontação e a troca de experiências para 
construção coletiva. As orientações possibilitaram ao monitor, alunos responsáveis 
pelo oferecimento da temática, docentes e a turma o pensamento acerca das 
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questões éticas subjacentes à democracia; aos direitos humanos à alimentação 
adequada, educação, moradia, saúde, participação social, vida, ao meio ambiente e 
trabalho; além dos direitos humanos da população negra e indígena, gênero, 
sexualidade e liberdade de expressão religiosa. Pela proximidade com a turma, a 
atuação dos monitores tem alta importância. Como ponte, unimos alunos-
conhecimento-docentes. Ser monitor vai além de auxiliar na formação desses alunos, 
é ser formado também por eles e por todas as experiências vividas. 
 
E-mail: luzaraujo@gmail.com 
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CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO E IDENTIDADE DOCENTE: 
CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA 
Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem de Doenças 
Contagiosas 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MERCEDES DE OLIVEIRA NETO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Felipe Kaeser dos Santos 
Patrícia Britto Ribeiro de Jesus 
Ricardo de Mattos Russo Rafael 
Estagiário(s):  
Vitor Gomes de Matos Gomes 
Compreende-se por monitoria um instrumento de ensino e aprendizagem que 
contribui para a formação integral do aluno de graduação, através do envolvimento 
em práticas e experiências pedagógicas que visam fortalecer a articulação entre 
teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos, iniciando o 
discente em uma construção da identidade docente e contribuindo para melhoria do 
ensino-aprendizagem na graduação. A monitoria em questão, neste relato, é 
compreendida na subárea de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente 2 do currículo da 
Faculdade de Enfermagem da UERJ, com foco principal no desenvolvimento teórico-
prático dos alunos da graduação, tendo como atividade o suporte na discussão das 
temáticas da subárea, no desenvolvimento de novas habilidades em conjunto com 
os alunos colegas, além da experiência e participação do planejamento e execução 
dos conteúdos com os professores. Partindo da premissa que a monitoria no ensino 
superior se constitui como incentivadora para a formação de professores, a 
construção do planejamento dos trabalhos do bolsista de monitoria se dá por meio 
de reuniões com a coordenação da subárea e demais professores, onde são 
organizadas as aulas e avaliações dos alunos, bem como as atividades de interface 
com a pesquisa, extensão e serviço, quando se encontra a formação prática dos 
alunos. As atividades com interface na pesquisa consistem na organização de 
referências mais atualizadas dos conteúdos da subárea, com novos artigos e 
publicações, o que promove o incentivo da utilização da pesquisa como base teórica 
das discussões dos temas das aulas, mas também possibilita o entendimento da 
pesquisa como ferramenta de inovação e atualização docente; para extensão, as 
atividades são a cerca da informação em saúde, cursos e eventos que são 
compreendidos no período letivo do ensino, que especificamente se deram por meio 
das exposições temáticas de saúde – “Movimento Anti-Vacina” e “Mitos e Fatos sobre 
as Doenças Transmissíveis” e dos “Encontros de Enfermagem em Doenças 
Transmissíveis da UERJ”; no que tange o serviço, há interface com as unidades 
básicas de saúde por meio de Campanhas de Vacinação, que absorvem esta prática 
de enfermagem nos territórios do campus universitário, com assistência de 
prevenção de riscos a população. Ademais, o monitor organiza em conjunto com a 
turma vigente, momentos de discussão e estudo para as avaliações, de forma 
presencial ou virtual, e revisão de técnicas de enfermagem com recursos do 
Laboratório de Habilidades de Simulação Realística. Assim sendo, a monitoria permite 
ao aluno bolsista compreender o processo pedagógico de formação acadêmica, 
vivenciar a interação professor e aluno, organização de conteúdos programáticos de 
formação, propiciando a construção de conhecimento da área e identidade docente. 
E-mail: mercedes.neto@uerj.br 
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INGESTÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS POR ESTUDANTES DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO DA UERJ NOS ANOS DE 1992, 2002 E 2009. 

Área temática: Ciências da Saúde / Nutrição / Dietética 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: INSTITUTO DE NUTRICAO 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EMILSON SOUZA PORTELLA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Eliane de Abreu Soares 
Gabriela Morgado de Oliveira Coelho 
Estagiário(s):  
Mariana Monteiro de Brito 
Nicole Mattos Pinheiro 
 
Pesquisas apontam que o consumo de frutas e hortaliças é essencial para a prevenção 
de enfermidades, principalmente se associado a hábitos de vida saudáveis. A 
Organização Mundial de Saúde (WHO, 2003) recomenda o consumo de no mínimo 
400g de frutas e hortaliças por dia. O trabalho objetivou avaliar o consumo de frutas 
e hortaliças das alunas do curso de graduação em Nutrição de uma universidade 
pública, nos dias de semana e no final de semana ao longo dos anos. Trata-se de 
estudo transversal. Dados coletados por meio de registros alimentares de dois dias 
de semana não consecutivos e um dia de final de semana, auto relatados pelas 
acadêmicas de nutrição de uma universidade pública em três anos distintos, sendo 
eles 1992, 2002 e 2009. Foram consideradas como frutas todas as cruas, secas, 
congeladas, cozidas, suco e refresco naturais, exceto frutas em caldas, tortas de 
frutas, sucos e refrescos industrializados. Foram consideradas hortaliças todas as 
cruas, cozidas, refogadas, congeladas, enlatadas, e sopa de legumes, exceto 
hortaliças C. As preparações foram desmembradas com apoio da Tabela para 
Avaliação de Consumo Alimentar em Medidas Caseiras. O consumo foi expresso pelo 
percentual do consumo médio a cada ano e pela quantidade (em gramas) ingerida 
ao longo do dia por aluna e foi verificada a adequação de consumo de acordo com a 
recomendação da OMS. O teste Shapiro-Wilk apontou a não normalidade dos dados 
e foram aplicados os testes de Wilcoxon, Kruskal-Wallis e Qui-quadrado, sendo 
considerado como nível de significância p≤0,05. A amostra foi composta por 74 
alunas. Destas 27 eram de 1992, 24 de 2002 e 23 de 2009. As medianas (md) de 
consumo de frutas e hortaliças tanto nos dias de semana quanto final de semana não 
apresentaram diferenças significativas entre os anos. Em todos os anos avaliados, o 
consumo de hortaliças foi maior nos dias de semana do que final de semana (md= 
97,5 e 46g em 1992; 70 e 66,5g em 2002; 71,5 e 30g em 2009), sem diferença 
significativa. Já para frutas, o mesmo ocorreu no ano de 1992 (md= 365 e 240g; 
p=0,049) e 2002 (md= 261 e 209g). O percentual do consumo médio variou de 
70,6% a 82,2% para frutas e 17,8% a 29,4% para hortaliças em todos os anos. A 
prevalência de inadequação foi elevada em todos os anos, variando de 40,7% a 
69,6%, sem diferença significativa tanto nos dias de semana (p=0,154) quanto final 
de semana (p=0,375). Conclui-se que mais da metade das acadêmicas não atingiram 
o consumo de frutas e hortaliças igual ou maior que 400 gramas ao dia, em todos os 
anos tanto nos dias de semana quanto no final de semana, assim a implementação 
de intervenções nutricionais é de extrema importância, estimulando o consumo de 
frutas e hortaliças no ambiente universitário. 
 
E-mail: emilsonportella@gmail.com 
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MONITORIA ACADÊMICA E DOCÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Alba Lucia Castelo Branco 
Estagiário(s):  
Andressa Silva Pereira Xavier de Mattos 
Voluntário(s):  
Agatha Raysa Borges Maia 
Renata Lopes Macedo 
 
Introdução: A monitoria desenvolvida por graduando proporciona o aprimoramento 
da temática de forma prática, assim como apoia a melhoria nos estudos. Ainda na 
condição de estudante, o monitor tem a responsabilidade de sanar dúvidas do 
conteúdo ministrado em aula e de trabalhos que são propostos. Para a enfermagem, 
ensinar é uma atividade constante no seu processo de trabalho, tendo em vista as 
atividades de educação em saúde, educação permanente e formação de futuros 
profissionais. Objetivo: Descrever a percepção como monitora sobre o preparo, 
execução e avaliação de uma atividade de aula sobre resumo de acordo com a NBR 
6028. Descrição metodológica: Estudo descritivo, tipo relato de experiência sobre 
monitoria de Pesquisa em Enfermagem, desenvolvida com estudantes no primeiro 
período na Faculdade de Enfermagem UERJ. O desenvolvimento de aula é obrigatória, 
envolvendo planejamento, execução e avaliação da mesma. O período da experiência 
foi nos períodos letivos 2017-1 e 2018-1. Resultados: O preparo da aula exigiu das 
monitoras dedicação de pesquisa e leitura sobre o assunto, o que permitiu a seleção 
de conteúdo e levantamento de estratégias de ensino. A apresentação da NBR 6028 
sobre os tipos de resumo com respectivos exemplos a partir de publicações, 
formatação de sua apresentação e aplicação de um quiz foram estratégias 
selecionadas para articular teoria-prática, atendendo aos princípios da educação 
problematizadora. As elaborações de fichamento, de resenha e de resumo de 
conteúdo têm sido utilizadas como forma de aplicação do conhecimento adquirido e 
aprimoramento de leitura, análise e síntese. Estabeleceu-se critérios com base nas 
normas de resumo e formatação e de coesão e coerência textual, que foram aplicados 
na correção dos trabalhos entregues. Os trabalhos foram devolvidos e debatidos com 
os estudantes os erros e acertos de formatação e de conteúdo. Dúvidas e 
questionamentos foram sanadas através de grupo criado no Facebook. Conclusão: 
Apesar da insegurança inicial para execução da aula, a ideia de construir o 
conhecimento juntos foi sendo possível durante sua execução, mostrando o papel do 
professor problematizador. Com o grupo no Facebook foi possível otimizar a 
comunicação e o tempo. O desenvolvimento da atividade permitiu perceber que o 
trabalho do docente é mais complexo do que a sala de aula, pois envolve outros 
aspectos não percebidos pelo estudante no cotidiano. Ao mesmo tempo, a monitoria 
tem ampliado o olhar sobre o papel educativo do enfermeiro em suas diversas 
dimensões. 
 
E-mail: mariaregina.pimentel85@gmail.com 
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MONITORIA EM EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM: PRIMEIRAS IMPRESSÕES 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Luzia da Conceição de Araújo Marques 
Estagiário(s):  
Thaina Ramos Freire 
Voluntário(s):  
Aline Rosa Fernandes Cardozo 
Gabriella Bitancourt Nascimento 
Jussara Cabral de Almeida 
Magali Carla Cordeiro 
 
Introdução: O objeto deste estudo está relacionado às primeiras impressões sobre 
monitoria acadêmica, cujo propósito é o preparo para a docência. O ingresso no curso 
de enfermagem é rodeado de expectativas sobre os conteúdos que envolvem o 
ampliação do conhecimento sobre a anatomia e fisiologia humana. Mas no primeiro 
período da faculdade de Enfermagem a formação tem enfoque nos aspectos sociais 
que determinam o processo saúde-doença. A inserção da subárea Educação em 
Enfermagem neste momento tem como propósito debater as propostas pedagógicas 
que mais são aplicadas nas ações educativas em saúde e suas repercussões no 
cuidado em saúde individual e coletivo. Objetivo: Descrever as vivências iniciais na 
monitoria da subárea Educação em Enfermagem, relacionando às expectativas como 
estudantes. Descrição Metodológica: Estudo descritivo, tipo relato de experiência. 
Comparou-se as expectativas e a realidade do exercício da monitoria. A experiência 
foi desenvolvida com as turmas nos semestres 2017-1 e 2018-1, com orientação de 
atividades para avaliação, participação de aula com as professoras, correção de 
trabalho. Resultados: Foram identificados 4 aspectos de expectativas iniciais. O 
primeiro aspecto foi ampliar o conhecimento, cuja expectativa era ler outros autores, 
mas a realidade foi a leitura dos mesmos textos lidos, o que permitiu a descoberta 
de novas perspectiva na literatura. O segundo foi participar do processo ensino-
aprendizagem, com desenvolvimento de encontro com os estudantes para tirar 
dúvida; participar do planejamento, execução e avaliação foi a realidade vivida. 
Manter contato com a subárea foi o terceiro aspecto de expectativa já que não há 
essa matéria em outro período; a percepção da presença de momentos educativos 
em quase todos os momentos da prática do profissional de enfermagem foi a 
realidade. Por fim, o interesse em seguir carreira docente tinha como expectativa 
observar as atividades realizadas por um professor universitário; perceber a 
preocupação do professor com a aprendizagem dos alunos, traçando novas 
estratégias de ensino, a partir de resultados nas turmas anteriores e acompanhando 
a evolução do estudante a cada aula foi a realidade observada. Conclusão: A 
experiência de monitoria da subárea Educação em Enfermagem proporcionou a 
exploração da real necessidade de preparação para o exercício da docência, como 
também, promoveu melhor compreensão sobre o papel de educador do enfermeiro 
nas ações de educação em saúde e de formação de futuros profissionais. 
 
E-mail: mariaregina.pimentel85@gmail.com 
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O RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A MONITORIA DA SUBÁREA/ CÓDIGO: 
III-B HISTÓRIA DA ENFERMAGEM E ÉTICA PROFISSIONAL 

Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA LELITA XAVIER 
Supervisor(es) Participante(s):  
Cristiane Amorim 
Joyce Arimatea 
Raphaela Nunes Alves 
Tatiane da Silva Campos 
Estagiário(s):  
Ana Carolina Gameiro Martins e Silva 
Voluntário(s):  
Rayane Alves Beserra 
 
Relato sobre a experiência de duas monitoras da Subárea de História da enfermagem 
e Ética Profissional, que teve como objetivo geral descrever as experiências 
vivenciadas pelas monitoras durante o período letivo de 2018.1, abordando as 
contribuições da monitoria para a realização da disciplina de Ética Profissional e 
História da enfermagem. Esta subárea tem por objetivos específicos analisar baseado 
em princípios éticos, os conflitos vivenciados na prática profissional de enfermagem; 
compreender a prática social da Enfermagem na perspectiva de sua construção 
histórica e analisar a evolução dos princípios legais, partindo de prática social 
concreta hoje desenvolvida, buscando seus determinantes históricos, além de 
analisar a evolução da enfermagem brasileira e suas entidades de classe, a história 
do cuidar e seu ensino e legislação. No semestre de 2018.1 atuamos tanto na 
organização do cronograma da disciplina juntamente com as professoras, quanto na 
orientação das oficinas de história dos alunos, confecção de perguntas utilizadas para 
a avaliação dos mesmos após as apresentações das oficinas e articulação em 
conjunto com as docentes para convite de professores especialistas em história, para 
que fossem realizados seminários sobre temas de interesse a turma e profissão. Em 
relação a Ética Profissional estivemos presentes nos debates de algumas das aulas e 
auxiliamos na escolha dos temas dos seminários que ainda serão apresentados. Com 
a finalização do semestre, será realizada avaliação da disciplina, onde será dado aos 
alunos um questionário de satisfação para que eles possam deixar suas críticas e 
recomendações para a Sub-área. A média final do aluno é feita a partir da 
participação em aulas e assiduidade, entrega das perguntas referentes aos temas 
abordados, elaboração das oficinas e presença nas monitorias e por fim pela 
avaliação das oficinas de cada grupo. Apenas as opiniões das monitoras foram 
levadas em conta para determinar qual foram os benefícios da monitoria, pois o 
semestre ainda não chegou ao seu final. Concluímos que os alunos do quinto período 
têm apresentado um elevado índice de assiduidade, até agora, e que a monitoria foi 
benéfica tanto para as monitoras, quanto para os discentes e doentes. Esta atividade 
aprimorou as habilidades organizacionais e sociais das monitoras, características 
importantes para um profissional de enfermagem bem qualificado, sendo assim, a 
monitoria foi considerada uma atividade benéfica para o crescimento acadêmico e 
organização das disciplinas ministradas. 
E-mail: litaxprofessorauerj@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA UERJ 
COM A ESTÉTICA DO PRÓPRIO SORRISO E PERFIL FACIAL 

Área temática: Ciências da Saúde / Odontologia / Ortodontia 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
RHITA CRISTINA CUNHA ALMEIDA 
Estagiário(s):  
Caroline Figueiredo Cardoso 
 
As características visuais são de extrema importância na vida dos indivíduos e a 
estética do sorriso e da face está intimamente ligada a isso. Estudos mostram que a 
busca de correção das más oclusões está mais relacionada a fatores psicológicos e 
sociais do que fatores somáticos, sendo comprovado cientificamente a melhora na 
qualidade de vida de pacientes que são submetidos a correções dentárias 
ortodônticas. Além disso, vários estudos evidenciaram a influência 
caucasiana/europeia na escolha do perfil facial considerado mais estético pela 
população em geral, o que frequentemente não condiz com o perfil facial típico do 
brasileiro. Os objetivos deste estudo foram: Observar a percepção estética que os 
graduandos da faculdade de Odontologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) têm em relação ao próprio sorriso e perfil facial; e analisar se haveria 
diferença nesta percepção em relação ao período que estaria cursando na faculdade, 
à medida que os conhecimentos estão sendo adquiridos. Para isto, foi distribuído um 
questionário contendo a escala de linkert, índice IONT (ambos relacionados à 
satisfação com o sorriso) e escala de perfil facial, além de questionamentos sobre 
experiência atual ou prévia com tratamento ortodôntico, e perguntas sobre a 
caracterização da amostra (idade, raça, gênero), para todos os alunos matriculados 
no curso de graduação em Odontologia da UERJ no ano de 2018. Dos 240 
questionários distribuídos, foram devolvidos preenchidos 166. 88 alunos se 
classificaram como brancos, 1 indígena, 31 pardos, 23 pretos e os demais não 
responderam este item. Do total da amostra, 103 já fizeram tratamento ortodôntico, 
sendo que 98 fizeram antes de iniciar a graduação em Odontologia e 5 após o início 
do curso. Trinta alunos estão em tratamento ortodôntico, sendo que destes, quatro 
iniciaram após o início da faculdade. O grau de satisfação com o próprio sorriso foi 
alto, sendo de 78% no primeiro ano de faculdade, 63% no segundo, 87% no terceiro 
e 72% no quarto ano. Houve praticamente unanimidade na preferência pelo perfil 
levemente convexo para ambos os gêneros feminino e masculino, sem diferenças 
entre a preferência nos diferentes grupos étnicos. Concluiu-se que não houve 
diferença na percepção estética do próprio sorriso e perfil em relação ao período 
cursado no curso de Odontologia. Todos os períodos demonstraram alta procura por 
tratamento ortodôntico evidenciando a preocupação destes alunos com a estética do 
sorriso mesmo antes de iniciarem o curso de Odontologia. 
 
E-mail: rhita.almeida@gmail.com 
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MOVIMENTO ESTUDANTIL DA ENFERMAGEM NOS ANOS 2015-2017 NA 
UERJ: UMA PERSPECTIVA DE MILITÂNCIA NO ENSINO. 
Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / 
Centro: CENTRO BIOMEDICO 
Unidade: CENTRO BIOMEDICO 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
THAIS PRISCILA MACHADO BAPTISTA DE SOUZA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ana Luiza Alves Moreira 
Maria Lelita Xavier 
Estagiário(s):  
Thais Priscila Machado Baptista de Souza 
 
Introdução: este estudo é um desdobramento do Trabalho de conclusão de curso que 
está sendo desenvolvido no âmbito do curso de enfermagem. Objeto: 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 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. Metodologia: 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, estar matriculados e cursando a graduação no momento do estudo, ter 
ingressado nos anos 2013 e 2014 e participado das ações de mobilização. Coleta de 
dados: Fontes primárias e secundárias. Será realizada análise documental e de 
conteúdo. Encaminhado ao comitê de ética e pesquisa da UERJ. Resultados parciais: 
A partir de buscas de fontes primárias e secundárias, emergiram as seguintes 
temáticas: Caracterização do movimento estudantil no Brasil; O movimento 
estudantil na enfermagem e Organização do movimento estudantil na UERJ. O 
movimento estudantil remonta grandes momentos da história do país, preocupa-se 
com as questões sociais e políticas que envolvem a nação e durante boa parte do 
curso da história. 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 participação contribui na 
formação em Saúde Coletiva. Por final a área temática que diz respeito a crise que 
atingiu a UERJ nos anos de 2015, quando os estudantes decidiram ocupar a 
universidade a 2017, com a última greve antes do retorno em 2018. Frente a 
tentativa de desmonte do sistema universitário, o engajamento dos estudantes na 
busca por uma educação de qualidade nos tempos de crise e a organização para 
ocupar a UERJ. Contribuição: Para a formação de profissionais em enfermagem 
cônscios de seus direitos e deveres, sabendo problematizar a realidade e demandas 
de seus clientes. Referências: REIS, A. M. DOS. O sentido do movimento estudantil 
contemporâneo pela voz dos estudantes da saúde, 2007. 
E-mail: thapriscilamachado@hotmail.com 



 

0474 
 

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):  
Caio Silva Marques 
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 mentale ser é 
identificar e respeitar os valores e as idéias das outras pessoas e suas respectivas 
competências cognitiva, social, produtiva e pessoaltemos o binômio esporte e 
educação como parâmetro para o desenvolvimento integral do futuro profissional 
ducação 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. 
 
E-mail: carloseliaspimentel@yahoo.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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Flavia Porto Melo Ferreira 
Estagiário(s):  
Thais de Oliveira da Silva 
Vanessa Soares Getirana 
 
No ano de 2005 iniciava-se o Núcleo de Iniciação à Ginástica Artística, um projeto de 
extensão filiado ao LABSAU, laboratório do curso de Educação Física, e tem por 
objetivo atender ao público infantil e adulto sem custos e com atendimento de 
qualidade. As atividades são realizadas no complexo esportivo da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, localizada na Rua São Francisco Xavier, 524. O projeto é 
composto pela coordenadora e cinco alunos de graduação do curso de Educação 
Física. As aulas são ministradas pelos alunos, sendo feito um rodízio mensal entre os 
mesmos para que a cada aula, tanto infantil como de adultos, um tenha a 
responsabilidade de montar o plano de aula e dirigir o conteúdo programático. Sâo 
três turmas, uma infantil e duas de adultos. A turma infantil é destinada a crianças 
de 4 a 15 anos. Nos últimos meses tivemos um aumento significativos de alunas, 
com 7 novas inscrições. As turmas dos adultos, hoje são as mais procuradas. 
Recentemente foi estipulado o número máximo de 25 pessoas por horário e já existe 
uma fila de espera com mais de 10 nomes. A preparação das aulas é realizada com 
auxílio de materias que a coordenadora sugeriu e enviou por email, além de aulas 
presenciais, vídeos e livros. As aulas tanto de adultos como de crianças, tem duração 
de 1 hora. A periodização das aulas foi necessária para melhor controle e 
planejamento dos exercícios. O processo de montagem das aulas é trabalhoso, é 
necessário conhecimento e criatividade para que todos possam evoluir na GA. Devido 
aos diferentes níveis de habilidades técnicas dos alunos, as turmas são dividas em 
grupos, cada 2 bolsistas ficam responsáveis em ministrar aula pra cada grupo. Logo 
no início do período, devido a entrada de muitos alunos novos, iniciamos todas as 
aulas com elementos básicos para a partir deste ponto desenvolvermos outros 
movimentos mais complexos. As diferenças são notáveis nos alunos, alguns 
perderam peso, outros melhoraram a flexibilidade mas principalmente e o mais 
satisfatório é ver pessoas que tinham medo de realizar os exercícios, hoje realizam 
de forma limpa e segura. Esses avanços motivam não só os alunos mas também nós 
como professores. Essa motivação se reflete nas aulas através da descontração das 
pessoas expressadas através de muitas risadas e brincadeiras saudáveis. Em 
especial, a turma de adultos apesar de muito heterogênea, é muito unida e 
cooperativa. Alguns alunos mais experientes, por frequentarem o projeto a mais 
tempo , em alguns momentos ajudam os bolsistas com a segurança, fator de suma 
importância para o bom andamento das aulas. Hoje estamos com um novo desafio 
de voltar a competir com a turma infantil. Levaremos duas alunas para participarem 
pela primeira vez de uma competição de GA. Para tanto, foi feita uma reunião com 
os responsáveis que apoiaram a ideia e levam as meninas 30 minutos antes do 
horário de aula para um treino específico para a apresentação. 
E-mail: pattiarrudaaf@gmail.com 
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O IMPACTO DE AÇÕES INTERDISCIPLINARES NA ANSIEDADE 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):  
Raphaela de Lima Barros 
 
A Fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequentes, cuja 
característica principal é a dor musculoesquelética difusa e crônica Além do quadro 
doloroso, fadiga, distúrbios do sono, prejuízos na cognição, entre outros sintomas 
podem estar presentes. É frequente a associação a outras comorbidades como a 
ansiedade e a depressão, o que contribui para o acréscimo de sofrimento e a piora 
da qualidade de vida. Tanto a ansiedade quanto a depressão estão associadas à 
percepção de maior gravidade da doença e pior incapacidade funcional, o que justifica 
necessidade de avaliação e tratamento. Intervenções interdisciplinares incluindo 
abordagem medicamentosa e não medicamentosa tem se mostrado efetivas no 
controle da FM e comorbidades. O objetivo desse estudo foi avaliar o impacto de 
ações interdisciplinares na ansiedade de mulheres com fibromialgia. Foram avaliadas 
50 mulheres com fibromialgia através do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), 
aplicado no ingresso (T0) e após 3 meses (T3) de participação no projeto 
“Tratamento interdisciplinar para pessoas com fibromialgia”. Este projeto de 
extensão está integrado ao Programa Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU)/ 
Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física (LAFISAEF), do Instituto de 
Educação Física e Desportos (IEFD) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Esse projeto foi criado no ano de 2000, através da parceria entre o Serviço 
de Reumatologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e o IEFD/UERJ. 
Posteriormente estabeleceu parceria com a Psicologia Médica do HUPE e o Serviço de 
Saúde Mental da Policlínica Piquet Carneiro (PPC)/UERJ, que além do apoio 
psicológico, atende às pacientes no ambulatório de psiquiatria da PPC/UERJ quando 
há necessidade de avaliação e/ou acompanhamento. A Faculdade de 
enfermagem/UERJ também compõe essa equipe que tem no acolhimento à demanda 
interna e externa da universidade a base de suas ações. Entre T0 e T3 foram 
oferecidas 2 sessões semanais de exercícios físicos aeróbios e de flexibilidade, e uma 
sessão semanal de educação e saúde onde temas sugeridos pelas participantes foram 
discutidos com a participação de profissionais da equipe e convidados sempre com a 
participação ativa das usuárias do serviço. Em T0, 8% classificou-se em ansiedade 
“mínima”, 26% em “leve”, 32% em “moderada” e 34% em “grave”. Em T3, 16% 
classificou-se em ansiedade “mínima”, 31% em “leve”, 35% em “moderada” e 18% 
em “grave”. Identificou-se elevado número de pessoas com ansiedade ao ingressar 
no tratamento e expressiva melhora do grupo classificado como “grave” após o 
período de intervenção. 
 
E-mail: fibromialgialafisaef@gmail.com 
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PROJETO EXERCÍCIO FÍSICO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA SERVIDORES 
DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (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:  
JOSE SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA 
Estagiário(s):  
Aline Cristina da Silva de Souza 
 
A importância do tema Qualidade de Vida no Trabalho se insere numa perspectiva de 
enfrentamento das dificuldades presentes no cotidiano dos ambientes de trabalho. 
As publicações nesta área enfatizam diferentes aspectos, como estilo de vida, saúde, 
condições, organização e relações de trabalho. Neste contexto observa-se o 
fortalecimento das Práticas Corporais (PC) como ações de Promoção da Saúde (PS), 
buscando superar o foco exclusivo da prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, destacando-se o encontro, a convivência, a formação e fortalecimento 
de grupos sociais. O Projeto Exercício Físico e Promoção da Saúde para Servidores 
da UERJ foi implantado em 1998, pelo Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação 
Física e, em 2014, foi incorporado ao Programa de Extensão Práticas Corporais de 
Saúde. Já passaram pelo Projeto quatrocentos servidores dos diferentes setores da 
universidade. Atualmente, trinta servidores participam das ações desenvolvidas pelo 
Projeto. O conceito de PS consiste em proporcionar às pessoas os meios necessários 
para melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Dentre os campos de ação 
destacamos a criação de ambientes favoráveis à saúde, reforço da ação comunitária 
e o desenvolvimento de habilidades pessoais, elementos que dão subsídio para 
estabelecer os objetivos do projeto. Sendo assim, o mesmo se constitui num espaço 
de troca e construção de conhecimento, com foco na autonomia (empoderamento do 
servidor para a escolha de atitudes positivas em relação a sua saúde), no autocuidado 
(quando o sujeito se apropria da prática que desenvolve, e faz deste movimento um 
exercício de cuidado consigo mesmo) e, a partir de uma equipe interdisciplinar, 
envolvendo as áreas de Educação Física, Nutrição e Psicologia, desenvolve ações de 
educação em saúde, sessões de exercícios físicos no contexto das PC de saúde, duas 
vezes por semana, pela manhã e no horário do almoço e sessões semanais de 
meditação e alinhamento energético. Para ingresso no projeto, são solicitados 
exames de sangue, para afastar possíveis condições desfavoráveis ao exercício, além 
da realização do teste ergométrico, que permite identificar a resposta cardiovascular 
ao exercício, aumentando a segurança na prescrição dos exercícios, e permitindo a 
individualização das cargas de treino. Observa-se que o servidor usufrui dos 
benefícios das práticas corporais, que estão amplamente evidenciados na literatura, 
destacando-se os socioafetivos, biológicos e cognitivos do exercício físico, no sentido 
da saúde positiva e, a partir da criação de laços de solidariedade, fortalece-se para o 
enfrentamento e transformação das adversidades nas suas relações de trabalho. 
 
E-mail: jsob2000@outlook.com 
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TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DE PACIENTES 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Jerusa Mônica de Abreu Souza 
Estagiário(s):  
Karla de Almeida Duarte Muniz 
 
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), o Diabetes Mellitus (DM), a dislipidemia e a 
obesidade são alguns dos principais fatores de risco para a Doença Arterial 
Coronariana (DAC). Atuando de forma isolada ou em associação, os fatores de risco 
contribuem para elevar o índice de mortalidade, ao ampliarem o risco de doenças 
coronarianas. Estudos demonstraram que o exercício físico tem efeito protetor contra 
a DAC, auxiliando no controle dos fatores de risco e na melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. Na HAS, os exercícios ajudam a reduzir os valores pressóricos; no DM 
ajuda a reduzir os valores de glicemia; na dislipidemia contribui para normalizar os 
valores das frações lipídicas, e na obesidade, é importante auxiliar da redução da 
massa corporal. Considerando este contexto e visando dar atendimento às pessoas 
que apresentam um ou mais fatores de risco para a DAC, o Instituto de Educação 
Física e Desporto (IEFD) através do Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação 
Física (LAFISAEF), criou o Projeto Tratamento Interdisciplinar de pacientes com 
fatores de risco para Doença Arterial Coronariana que faz parte do Programa de 
Extensão Práticas Corporais de Saúde (PRACORSAU). São atendidos atualmente vinte 
usuários, havendo quatro na lista de espera. Há registro da passagem de mais de 
cem pessoas, desde a implantação do projeto em 1998. Para ingresso no projeto, 
são solicitados exames de sangue, para afastar possíveis condições desfavoráveis ao 
exercício, além da realização do teste ergométrico, que permite identificar a resposta 
cardiovascular ao exercício, aumentando a segurança na prescrição dos exercícios, e 
permitindo a individualização das cargas de treino. Os exercícios são realizados duas 
vezes por semana, pela manhã, além de sessões mensais de meditação e 
alinhamento energético. A partir de uma equipe interdisciplinar, que conta com 
professor de Educação Física, nutricionista, enfermeira, e psicóloga, o projeto 
desenvolve ações de educação em saúde e sessões de exercícios físicos adaptados, 
visando minimizar a influência dos fatores de risco para a DAC em pessoas portadoras 
de HAS, DM, sobrepeso/obesidade e dislipidemia, contribuindo melhor controle do 
quadro clínico das diferentes doenças, também para uma maior autonomia no 
desempenho das atividades de vida diária, e melhora da qualidade de vida das 
mesmas, ações que integram a prevenção secundária destas doenças. Há também 
sessões de meditação, de alinhamento energético, como atividades complementares 
no cuidado com a saúde. Com relação ao ensino e pesquisa, o projeto é campo de 
estágio de observação das disciplinas Educação Física e Terapêutica, Estágio 
Curricular, dando oportunidade ao bolsista de vivenciar a relação teoria e prática das 
aulas de educação física num projeto interdisciplinar dentro da própria UERJ, 
preparando para um mercado de trabalho em expansão, além de se constituir num 
espaço para pesquisa científica. 
 
E-mail: jsob2000@outlook.com 
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UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO INTERNO COMPLEMENTAR 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Flávia Porto 
Estagiário(s):  
Maria Izabel Ferreira Batista 
 
O processo de envelhecimento está acompanhado de uma série de declínios e perdas 
graduais de caráter físico e funcional, como a diminuição da força muscular, equilíbrio 
e flexibilidade, que influenciam diretamente a autonomia do indivíduo. Com isso, o 
projeto de extensão do Instituto de Educação Física e Desportos da UERJ, “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 até mesmo 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 estagiária aprendi a planejar 
e conduzir aulas para indivíduos acima de 60 anos, em diferentes instalações, quais 
sejam: a) no centro de treinamento físico, que possui equipamentos modernos para 
o desenvolvimento de sessões de treinamento de força muscular e de resistência 
cardiorrespiratória individualizados; b) em uma sala com um tatame, onde são 
realizadas atividades em grupo de caráter multicomponente, onde são trabalhadas 
em conjunto valências físicas como a flexibilidade, o equilíbrio e a força muscular, 
além de atividades com foco no desenvolvimento cognitivo (tempo de reação, 
controle inibitório) e, principalmente, voltadas para a socialização e afetividade dos 
idosos. Meu contato com este público tem sido importante para a aplicação do 
conteúdo que é absorvido em sala de aula na graduação do curso de Educação Física, 
além de me ajudar a entender como este grupo se comporta de forma geral, quais 
são suas maiores necessidades e como posso como futura profissional promover 
melhorias físicas, cognitivas e sociais de forma prazerosa, melhorando a qualidade 
de vida, a autonomia e a autoestima de idosos. Sendo assim, o presente trabalho 
tem por objetivo apresentar minha vivência de Estágio Interno Complementar no 
interior desse projeto. 
 
E-mail: nadiaslimas@gmail.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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Flavia Porto Melo Ferreira 
Estagiário(s):  
Vanessa Soares Getirana 
Voluntário(s):  
Fernanda de Carvalho Nenartavis 
 
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 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 120 crianças e jovens entre 5 e 20 
anos de idade, as aulas tem duração de 1 hora e ocorrem às segundas, quartas e 
sextas. 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 conseguida através de acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro. 
O projeto conta ainda com o apoio do Laboratório de Atividade Física e Promoção da 
Saúde, que dispõe de 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, e a professora Flavia Porto bem como três bolsistas de 
extensão vinculados ao projeto. 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 gêneros. Com o avanço das 
habilidadeas 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 especificamente para o bolsista contribui 
para melhora na capacidade de solução de problemas decorrentes do processo 
ensino-aprendizagem, situações de aplicabilidade dos conteúdos teóricos e 
constituição 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. O bolsista passa por experiência prática e 
treinamento em rotinas de prescrição do exercício e avaliação físico-funcional de 
jovens e elabora 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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PERFIL ALIMENTAR DE IDOSOS COM DIABETES TIPO II ATENDIDOS NO 
AMBULATÓRIO DE DIABETES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO. 

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 
Voluntário(s):  
LETÍCIA DA SILVA JESUS 
 
Idosos demonstram inadequação de consumo alimentar, principalmente em relação 
aos micronutrientes. O declínio das funções cognitivas e fisiológicas que prejudicam 
o consumo e o metabolismo dos nutrientes, os coloca como grupo etários de maior 
risco nutricional.. O aumento do consumo dos alimentos ultra processados por esta 
população, vêm sendo relacionado a maior incidência de doenças crônicas não-
transmissíveis (DCNT) como o diabetes tipo II. Em geral, o processo de 
envelhecimento, independentemente dos fatores étnicos e sociais inerentes a cada 
população, esta associado a uma maior probabilidade de acometimento por DCNT. 
Objetivo: Avaliar o consumo alimentar de idosos diabéticos. Metodologia: Estudo 
transversal, descritivo e analítico com idosos DM II, (≥ 60 anos) de ambos os sexos. 
As variáveis utilizadas foram: sexo, idade e Índice de Massa Corpórea. Informações 
sobre o consumo alimentar foram obtidas por meio de recordatório 24 horas para 
avaliar os nutrientes – a saber, carboidratos, proteínas, gorduras (totais, saturadas 
e trans), colesterol, fibras alimentares, as vitaminas C, E, cobalamina, piridoxina, 
tiamina e folato e os minerais cálcio, ferro, fósforo, magnésio e zinco - ingeridos de 
acordo com a Ingestão Dietética de Referência (DRI). O recordatório de 24 horas foi 
analisado através do Programa Excel, com base prioritariamente, na Tabela de 
Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil. Resultados: Observou-
se baixa ingestão de carboidratos e fibras, e valores acima do recomendado para 
proteínas e ácidos graxos trans. O consumo médio energético foi de 1328,5 kcal, do 
qual 58,18% eram provenientes de alimentos in natura ou minimamente 
processados, 21,3% de ultraprocessados e 20,5% dos processados. Todos os 
micronutrientes tiveram altas taxas de inadequação. Discussão: O perfil de baixo 
consumo de nutrientes pelos idosos verificados no presente estudo pode ser 
decorrente da pouca variedade de alimentos que compõem a dieta dos idosos 
brasileiros. Conclusão: O estudo identificou alto consumo alimentos in natura ou 
minimamente processados, mas ingestão insuficiente dos minerais avaliados, o que 
requer ações educação nutricional para nortear as escolhas, a fim de contribuir para 
reverter esse cenário. Além disso a deficiência de micronutrientes identificada, pode 
contribuir para piora prognóstica do diabetes. Desta forma, medidas de saúde pública 
que estimulem o consumo alimentar que garantam a recomendação diária de macro 
e micronutrientes por esta população devem ser estimuladas. 
 
E-mail: lupires_nut@yahoo.com.br 
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PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FORMA DE PESQUISA AÇÃO 
PARTICIPATIVA INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE DE PRATICANTES DE 
EXERCÍCIO FÍSICO DA UERJ. 
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):  
Marcelle de Oliveira Roumillac 
Voluntário(s):  
Patricia Bonifácio dos Santos 
 
Modelos de intervenção tradicionais baseados na figura do profissional de saúde e 
paciente têm sido gradualmente substituído por abordagens multidisciplinares que 
consideram as múltiplas dimensões. Metodologia de pesquisa, como as denominadas 
Community Based Participatory Research ganham cada vez mais reconhecimento, e 
intervenções relacionadas à promoção de saúde que considera a interdisciplinaridade, 
vêm sendo desenvolvidas no Laboratório de Fisiologia do Exercício (LAFISAEF) do 
Instituto de Educação Física e Desportos (IEFD), conglomerando diferentes grupos 
populacionais sobre a ótica de integralidade em um mesmo ambiente, no qual esses 
voluntários são estimulados a participar do processo de aprendizagem do 
autocuidado em saúde. No que tange os aspectos alimentares e nutricionais, ações 
de educação alimentar são propostas, implementando hábitos alimentares e prática 
alimentar saudável que podem modificar o prognóstico de saúde desse indivíduo de 
forma preventiva e terapêutica de DCNT. Desta forma esse projeto objetiva promover 
Alimentação Saudável e autonomia de escolhas alimentares de voluntários 
praticantes de exercício físico e acompanhados por equipe interdisciplinar do 
LAFISAEF. Realizamos a Educação Alimentar e Nutricional através de 3 oficinas 
dialógicas. Na primeira, os participantes debateram livremente sobre os temas 
alimentação, saúde e prazer e, a partir de suas experiências, identificarão suas 
necessidades pessoais e coletivas. Com base nos eixos temáticos demandados, 
elaboramos as próximas oficinas, baseadas em dinâmicas de grupo que estimulem a 
construção de saberes, reflexões teóricas sobre os temas e alternativas factíveis a 
uma prática alimentar saudável. Até o momento 100% dos voluntários do Projeto de 
atendimento à pessoas com o diagnóstico de “Tratamento interdisciplinar para 
pacientes com Fibromialgia” e de “Tratamento Interdisciplinar para pacientes com 
fatores de riso para doença arterial coronariana”, foram beneficiados e relataram 
maior conscientização das escolhas alimentares, aquisição de postura crítica diante 
ao marketing de alimentos industrializados, e adequação da rotina alimentar diária e 
familiar após terem sido submetidas a nossa proposta de educação alimentar e 
nutricional. Desta forma o êxito na mudança no perfil de consumo e escolhas 
alimentares, e a promoção de auto cuidado em saúde deve ser reproduzida em 
diferentes populações, a fim de gerarmos protocolos de intervenção específico 
baseados na metodologia de pesquisa ação participativa. 
 
E-mail: lupires_nut@yahoo.com.br 
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ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O PROCESSO DE 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 
 
A disciplina Educação Física e Terapêutica” é uma disciplina do Instituto de Educação 
Física e Desportos (IEFD), oferecida no quinto período do curso de bacharelado em 
educação física. 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. Esta disciplina apresenta um extenso conteúdo, e é de 
suma importância que o aluno saiba aplicar os fundamentos teóricos na prática. Com 
o objetivo de proporcionar aos alunos um melhor entendimento e aplicação do 
conteúdo teórico foram aplicadas algumas estratégias para melhorar o processo de 
aprendizagem: estudo de caso e aula extra. O tema escolhido para esta intervenção 
foi coluna vertebral e os desvios posturais, sendo abordada as seguintes condições: 
lombalgia, hiperlordose, hipercifose e espondilolistese. O propósito do estudo de caso 
é simular uma intervenção prática. A aula prática foi uma atividade extra, com 
presença facultativa, na qual foram apresentados e discutidos exercícios indicados 
como tratamento das condições acima citadas. Na aula prática, os exercícios foram 
demonstrados e explicados pela monitora, com a supervisão da professora da 
disciplina. O tema sobre a coluna vertebral constitui o conteúdo referente a segunda 
avaliação. Apesar dos alunos serem constantemente incentivados a participarem das 
atividades e a esclarecerem suas dúvidas com a monitora, apenas um pequeno grupo 
se dedicou de fato. No estudo de caso, apenas 7 dos 22 alunos presentes 
participaram ativamente da discussão dessa atividade. Em relação a aula extra, 
apenas 5 alunos compareceram. As notas da segunda avaliação foram divididas em 
dois grupos: alunos que discutiram o estudo de caso e participaram da aula extra 
(GRUPO 1) e alunos que não participaram das atividades (GRUPO 2). Em seguida, foi 
aplicado o teste T não pareado, com nível de significância de p≤0,05. Esta análise foi 
realizada no Microsoft Excel®. Os resultados são apresentados como média ± desvio 
padrão. A média do Grupo 1 (n= 7) foi 7,7 ± 0,6 foi significativamente maior que a 
média do Grupo 2 (5,8 ± 1,6; n= 20), p= 0,007. Tal resultado demonstra que as 
estratégias propostas para melhorar o aprendizado e o entendimento acerca do tema 
propiciou um desempenho dos alunos. Além disso, o melhor aproveitamento do 
conteúdo na vivência prática e a possibilidade de tentativa e erro em casos 
hipotéticos, pode favorecer o aluno, deixando-o mais preparado quando este 
deparar-se com esta patologia em sua vida profissional. 
 
E-mail: joycecarvalho@hotmail.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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Paulo de Tarso Veras Farinatti 
Estagiário(s):  
Thayrine Leonidas Pinheiro 
 
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”, que tem como 
objetivo discutir, do ponto de vista teórico e prático, a influência da prática regular 
de exercícios físicos nos aspectos biológicos e psicossociais provenientes do processo 
de envelhecimento, bem como ensinar sobre aspectos metodológicos dos exercícios 
físicos voltados para idosos, com o intuito de preparar seus futuros profissionais para 
atuarem com essa população nos mais diferentes espaços de intervenção, como nas 
academias, clubes, praças, residências, etc. Atuei como monitora da disciplina desde 
o início de 2017 e durante o meu estágio tive a oportunidade de vivenciar e me 
apropriar de uma formação pedagógica para o planejamento e condução de aulas 
práticas e teóricas sobre Educação Física e Gerontologia; aprofundar meus 
conhecimentos para lidar com as questões pertinentes ao trabalho docente e ao 
conhecimento específico da disciplina em questão; bem como desenvolver 
competências ligadas à elaboração e condução de avaliações dos alunos da disciplina, 
uma vez que pude acompanhar as aulas ministradas pela professora da mesma; 
planejar e ministrar sob sua supervisão uma aula prática e uma teórica; contribuir 
na elaboração, condução e correção das avaliações aplicadas aos alunos da disciplina; 
bem como apoiar os alunos com dificuldades, tirando-lhes as dúvidas e fazendo 
revisões. Além disso, participei de encontros semanais de estudo para 
aprofundamento teórico sobre os temas ministrados em sala, para que eu pudesse 
atuar em meu estágio com mais propriedade. Posso afirmar que essa experiência foi 
muito enriquecedora e proveitosa, tanto para minha formação acadêmica-profissional 
quanto para a pessoal, bem como posso concluir que os alunos também foram 
favorecidos com o apoio recebido a partir da minha atuação como monitora da 
disciplina, pois assim puderam ter um atendimento mais individualizado e 
enriquecedor. Sinto que contribuí de uma forma fundamental para que os alunos da 
disciplina pudessem ter uma melhor formação acadêmica para, enquanto 
profissionais de Educação Física, atuarem com propriedade com essa população, que 
cada vez mais procura por uma vida mais ativa e saudável que contribua com uma 
melhor qualidade de vida. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo apresentar 
essa minha experiência como monitora da disciplina “Educação Física e 
Gerontologia”. 
 
E-mail: nadiaslimas@gmail.com 
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A REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR É CAPAZ DE MANTER O NÍVEL DE 
TREINAMENTO FÍSICO DOS PACIENTES MESMO APÓS A SUA 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 Arllyson Amorim de Souza 
 
A reabilitação cardiovascular (RCV) pode ser conceituada como um trabalho 
interdisciplinar, que visa permitir a restituição do indivíduo a uma satisfatória 
condição clínica, física, psicológica e laborativa. Nas últimas quatro décadas, tem se 
reconhecido a RCV como um instrumento importante no cuidado dos pacientes com 
doença cardiovascular. Hoje a literatura já demostra que a RCV é segura, eficaz e 
custo-efetiva, diminuindo a mortalidade total e de origem cardíaca, o número de 
eventos cardiovasculares, e as internações hospitalares, com consequente melhora 
dos sintomas e da qualidade de vida. A RCV pode ser subdividida em 4 fases, onde 
as intervenções são abordadas de diferentes formas. A primeira fase (Fase1) é intra-
hospitalar. A fase 2 se inicia após a alta e posteriormente progride para a fase 3, 
onde já é possível fazer uma avaliação ergométrica e programar o treinamento físico 
de forma mais precisa. Por fim, a fase 4, a qual é citada por alguns autores como 
sendo a fase de manutenção do condicionamento físico, onde o paciente já está apto 
a praticar os exercícios físicos sem supervisão, com auto monitoramento, em 
ambiente externo, inclusive domiciliar. Nesta fase acreditamos ser importante que o 
contato com a equipe de reabilitação não cesse, para que possa ser possível à 
manutenção do treinamento físico e o controle dos demais fatores de risco, com o 
objetivo de prevenir a reincidência de infarto, re hospitalizações, diminuir os efeitos 
deletérios de um novo evento cardíaco e melhorar a qualidade de vida, reduzindo as 
taxas de morbi-mortalidade. Entre tanto, nota-se que, mesmo com os ensinamentos 
teóricos e práticos vivenciados pelos pacientes durante todas as fases da RCV, isso 
parece não ser suficiente para garantir a continuidade na manutenção da atividade 
física após a alta. A literatura aponta para uma enormidade de razões que justificam 
o abandono da atividade física após a alta, como, por exemplo, a falta de tempo, o 
cansaço, instalações inadequadas, alto custo, a distância do local de treinamento da 
residência e/ou trabalho, e ainda a falta de profissionais capacitados para atender 
este público específico. O presente estudo tem como objetivo verificar se houve ou 
não continuidade na prática dos exercícios físicos dos pacientes que receberam alta 
do programa de RCV no ano de 2017, do Hospital Universitário Pedro Ernesto-UERJ, 
buscado identificar o percentual de abandono, as possíveis causas e as principais 
dificuldades encontradas. Para tal, estamos utilizando um questionário específico, 
visando obter respostas para construir ferramentas a serem utilizadas no 
planejamento geral das estratégias abordadas e aplicadas durante a RCV, para que 
estes pacientes estejam mais conscientizados e estimulados a continuarem a prática 
da atividade física, mesmo após a alta, visando minimizar a progressão da doença, 
o controle dos fatores de risco com consequente manutenção da qualidade de vida. 
 
E-mail: luisameirelles@globo.com 
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A INFLUÊNCIA DO CONDICIONAMENTO FÍSICO NO PRÉ-OPERATÓRIO DE 
CIRURGIA CARDÍACA 
Área temática: Ciências da Saúde / Educação física / 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 
Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUISA RIBEIRO DE MEIRELLES 
Estagiário(s):  
Barbara Fonseca da Silva 
Julio Cesar de Jesus Brandao 
 
O número de cirurgias cardíacas vem crescendo, seja porque as pessoas estão 
vivendo mais ou pela piora do estilo de vida e a presença de fatores de risco e 
comorbidades caracteriza-se como um dos principais fatores associados a um pior 
prognóstico clínico após realização dessas cirurgias. Deste modo, uma ótima 
avaliação pré-operatória dos fatores de risco associados às doenças cardiovasculares 
torna-se imprescindível para a identificação de pacientes com risco cirúrgico 
aumentado. A inatividade física, antes da cirurgia, muitas vezes imposta pela 
limitação dos sintomas da doença, favorece a ocorrência de complicações pulmonares 
e tromboembólicas. Evidências de alterações fisiológicas positivas promovidas pela 
prática de atividade física, nos pacientes portadores de doença arterial coronariana, 
podem também participar favoravelmente na recuperação dos pacientes no pós-
operatório de cirurgia cardíaca. A atividade física regular restaura a função 
vasodilatadora em diferentes leitos vasculares, aumenta a capacidade funcional, 
reduz a demanda de oxigênio pelo miocárdio, diminui a pressão sistólica e diastólica, 
altera favoravelmente o metabolismo dos lipídios e carboidratos, aumenta a 
performance física, o limiar de angina em pacientes sintomáticos e melhora a 
perfusão miocárdica. A melhora da perfusão miocárdica tem sido atribuída ao 
treinamento físico na correção da disfunção endotelial coronária. A disfunção 
endotelial tem sido identificada como um preditor de eventos cardiovasculares, sendo 
que a reversão parcial da mesma pode ser o mecanismo mais provável pelo 
treinamento físico reduzir a morbimortalidade em pacientes com doença coronária. 
O objetivo desse estudo foi analisar a implementação de uma mudança de estilo de 
vida, avaliando a influência da prática da atividade física, da reeducação alimentar e 
do perfil psicológico, no pré-operatório de cirurgia cardíaca, visando preparar os 
pacientes para o evento cirúrgico, objetivando influenciar o pós-operatório dos 
pacientes submetidos à cirurgia cardíaca do HUPE-UERJ. Para tal, foi feita uma 
análise através de revisão bibliográfica. Poucos estudos foram encontrados falando 
da atividade física nesta fase, porém todos relatam a importância do papel que ela 
exerce na redução dos riscos e do número de complicações pós-operatórias. A melhor 
condição física pode otimizar a fase de recuperação intra hospitalar, reduzir o tempo 
de internação e, consequentemente, os gastos no setor de cirurgia cardíaca. Esses 
resultados mostram a necessidade de conscientizar os pacientes para uma condição 
pré-operatório mais saudável, estimulando mudanças de hábitos no dia-a-dia a fim 
de diminuir os índices de mortalidade no processo cirúrgico e pós-cirúrgico. Visamos 
também, facilitar a recuperação desses pacientes, reduzir os riscos e o número de 
complicações pós-operatórias otimizando sua fase de recuperação intra hospitalar, 
reduzindo o tempo de internação e, consequentemente, os gastos no setor de cirurgia 
cardíaca. 
 
E-mail: luisameirelles@globo.com 
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CONSULTA DE ENFERMAGEM AO ADOLESCENTE COM HIV/AIDS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO INTERNO COMPLEMENTAR. 
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):  
Juliane da Silva Ferreira 
 
A adolescência caracteriza-se por mudanças corporais na puberdade e pelas 
transformações na esfera psicossocial. Um adolescente ao ser infectado pelo HIV 
enfrenta uma rotina em sua vida, focado em uma terapêutica específica e consultas 
com profissionais de saúde para acompanhamento regular. A temática do HIV/AIDS 
é pertinente ao acadêmico de enfermagem, tendo em vista a atuação do profissional 
dessa área frente aos níveis primário, secundário e terciário de maneira a atuar na 
prevenção, promoção da saúde e tratamento. Para isso, justifica-se a relação teórica 
– prática a qual o estágio interno complementar é de grande valia ao acadêmico de 
enfermagem ao vivenciar o acompanhamento de pacientes com HIV/AIDS nas 
consultas de enfermagem . Objetivo: Relatar a importância do estágio interno 
complementar ao acompanhamento da consulta de enfermagem com adolescentes 
HIV/AIDS.Trata-se do relato de experiência embasado na observação e vivência do 
acadêmico de Enfermagem em consultas com adolescentes HIV positivo atendidos 
no ambulatório do de um hospital universitário, localizado no município do Rio de 
Janeiro no período de Janeiro de 2017 a Janeiro de 2018. Esse estudo possui 
abordagem quantiqualitativa, no que tange a análise de dados, busca ativa, grupos 
de discussão e atividades de integração entre profissionais de enfermagem - 
acadêmicos de enfermagem e pacientes. No ambulatório existem 92 pacientes ativos 
para a consulta de Enfermagem, sendo 18 compreendidos na faixa etária de 15 a 19 
anos, e 74 na faixa etária de 20 a 36 anos. As consultas de enfermagem ocorrem 
uma vez por semana, no mesmo dia em que ocorrem as consultas médicas, dessa 
maneira, o adolescente tem no mesmo dia os dois atendimentos. A consulta de 
enfermagem busca compreender de forma holística o adolescente, analisando todos 
os fatores relacionados à sua saúde do paciente. Sempre que necessário é realizado 
a busca ativa do adolescente pelo acadêmico bolsista sob a supervisão da 
preceptoria, objetivando o acolhimento e adesão do adolescente ao tratamento. 
Outra estratégia utilizada é a realização de encontros e oficinas com pacientes e 
familiares para a discussão de temas ligados à saúde e o bem-estar dos adolescentes 
para a estimulação de seu auto-cuidado e qualidade de vida, proporcionando a 
integração entre os pacientes, familiares e equipe multidisciplinar de forma a 
compartilhar conhecimentos e vivências. A realização deste estudo proporciona uma 
reflexão sobre a desafiadora atuação da enfermeira que assiste e educa os 
adolescentes com HIV/Aids, seus pares e familiares, quando compreende este 
indivíduo que vivencia uma situação de comorbidade crônica. E para o acadêmico 
bolsista, o estágio possibilita um rico aprendizado para o exercício profissional de 
forma holística, acolhedora, responsável, humanizada e ética. 
 
E-mail: inezalmeida2016@gmail.com 



 

0488 
 

PERFIL DE CONCLUINTES DO CURSO DE RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM DA 
UERJ NO PERÍODO DE 2016 A 2018 - O IMPACTO DA CRISE FINANCEIRA 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

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:  
CLAUDIA REGINA MENEZES DA ROCHA POCAS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Claudia Maria da Silva Sá 
Luciana Guimaraes Assad 
Sílvia Maria de Sá Basílio Lins 
Estagiário(s):  
Camilla Ribeiro Freitas da Silva 
 
Introdução: O curso de especialização em Enfermagem na Modalidade Residência, 
caracteriza-se pelo ensino da prática profissional por meio da imersão no contexto 
do serviço de saúde. A Residência tem a duração de 24 meses, com carga horária 
semanal de 60 horas, perfazendo um total de 5.760 horas. O ensino em serviço é 
realizado nas dependências do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e/ou 
instituições próprias ou conveniadas com a UERJ sob responsabilidade administrativa 
e pedagógica da Faculdade de Enfermagem. O curso conta com 12 programas nas 
áreas de Clínica (Clínica, Nefrologia, Terapia Intensiva, Enfermagem do Trabalho e 
Psiquiatria e Saúde Mental), Círúrgica (Clínica Cirúrgica, Centro Cirúrgico e 
Cardiovascular) , e da Mulher e da Criança (Obstetrícia, Neonatologia, Pediatria e 
Saúde do Adolescente). Os residentes, em sua maioria recém-formados, têm a 
oportunidade de consolidar e aprofundar os ensinamentos do curso de graduação, 
adquirir novos conhecimentos, e exercitar habilidades e atitudes no desenvolvimento 
da prática profissional no cotidiano do trabalho. A qualificação de enfermeiros na 
residência busca o aprimoramento do profissional com vistas ao investimento no 
Sistema Único de Saúde. A crise financeira do estado do Rio de Janeiro nos últimos 
3 anos, afetou o desenvolvimento do curso de residência de enfermagem da UERJ 
devido ao agravamento das condições de trabalho e de assistência do hospital 
universitário Pedro Ernesto, do atraso de salários dos profissionais da instituição e 
das bolsas-auxílio dos residentes da UERJ. Objetivo: Apresentar o perfil de 
concluintes do curso de residência de enfermagem da UERJ no período de 2016 a 
2018. Metodologia: Estudo documental, baseado nos registros do curso de residência 
de enfermagem da UERJ. Conclusão: Identificou-se a diminuição do preenchimento 
das vagas disponíveis no curso de residência de enfermagem devido à crise financeira 
do estado do Rio de Janeiro. Destaca-se que a referida crise afetou a regularidade da 
bolsa-auxílio concedida aos residentes. Desse modo, alguns candidatos aprovados no 
concurso da residência desistiram de ingressar no curso, presumindo a possibilidade 
de períodos de atraso da bolsa-auxílio, como ocorrido com residentes já inseridos no 
curso. Nesta perspectiva, a referida crise teve como um de seus impactos a 
ociosidade de vagas no curso de residência, implicando na diminuição do número de 
enfermeiros qualificados para o exercício de 12 diferentes especialidades 
profissionais. 
 
E-mail: cmenezespocas@gmail.com 
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TAXA DE PACIENTES COM PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO: META 1 DE SEGURANÇA DO PACIENTE. 
Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Médico-Cirúrgica 
Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 
Unidade: HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUANA FERREIRA DE ALMEIDA 
Supervisor(es) Participante(s):  
ABILENE DO NASCIMENTO GOUVEA 
ELIZETE LEITE GOMES PINTO 
Ronilson Gonçalves Rocha 
Estagiário(s):  
Ana Carolina Chimer Rodrigues 
Voluntário(s):  
Luciana da Silva Macedo 
 
Introdução: O núcleo de segurança do paciente do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto tem como atribuição implementar e acompanhar as Seis Metas 
Internacionais de Segurança do Paciente, estabelecidas pela Organização Mundial da 
Saúde e respaldadas pela RDC n° 36/2013, sendo a primeira delas identificar 
corretamente o paciente através da pulseira. Esta meta visa à prevenção de eventos 
adversos como erros relacionados à administração de medicamentos e/ou 
hemocomponentes, encaminhamento de pacientes para exames e realização de 
procedimentos. O estudo apresenta como objetivo identificar a taxa de pacientes 
identificados corretamente com pulseira, descrever os motivos que interferem nesta 
prática e apresentar um plano de ação com vista à melhoria do indicador relacionado 
á identificação correta do paciente. Atividades desenvolvidas: Foi elaborado um 
instrumento de coleta com itens relacionados aos descritores preconizados pela 
instituição, utilizado na realização de coletas mensais desenvolvidas no período de 
abril de 2017 a junho de 2018. Os dados coletados são semanalmente tabulados em 
planilhas, por meio do programa ExcelR e demonstrados através de gráficos e 
tabelas, facilitando sua análise. Foi elaborado um plano de ação visando contribuir 
ao aumento da cultura de segurança do paciente no hospital. Além disso, foram 
realizados dois cursos relacionados às metas de segurança do paciente, sendo espaço 
de discussão sobre a meta 1 – identificação correta, o primeiro passso para a 
assistência segura. Resultados alcançados: Foram observados 2.368 pacientes em 
46 unidades de internação. Destes, 73% encontrava-se com a pulseira de 
identificação. Observou-se uma maior preocupação nas unidades de clínicas 
cirúrgicas e aquelas relacionadas ao cuidado da mulher e criança (obstetrícia, 
alojamento conjunto e pediatria), apresentando respectivamente 78% e 74% de 
pacientes internados devidamente identificados. As unidades de clínicas médicas e 
terapia intensiva apresentaram respectivamente 68% e 69% dos pacientes com 
pulseira de identificação. Dentre os motivos identificados para a baixa adesão a essa 
prática, se encontra a baixa cultura de segurança do paciente e sobre a importância 
da identificação correta e pouca motivação das equipes devido à crise qual o hospital 
em questão passou durante o ano de 2017. As ações planejadas para melhoria dessa 
meta são: aumento da cultura de segurança do paciente, através de educação 
continuada de profissionais, familiares e pacientes; estimular essa prática através da 
apresentação dos indicadores coletados; envolvimento dos profissionais na 
divulgação dos protocolos institucionais 
E-mail: luana.almeida3011@gmail.com 
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CONTRIBUIÇÃO DO ESTAGIO INTERNO COMPLEMENTAR (EIC) PARA 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALUNO- PROJETO INSERÇÃO DE PRÁTICAS 
PROMOTORAS DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO AMBULATÓRIO DE 
CARDIOLOGIA DA PPC/UERJ 

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):  
Adrielle Muniz da Silva 
Voluntário(s):  
Ana Beatriz Lima Goiabeira Souza 
 
Introdução: A alimentação saudável é de suma importância para promoção da saúde, 
prevenção e controle de doenças crônicas, cuja prevalência tem aumentado nas 
últimas décadas. A fim de propor modificações alimentares e a adoção de hábitos e 
estilos de vida saudáveis, a educação alimentar e nutricional tem sido uma grande 
ferramenta utilizada, principalmente em estudos nos quais os resultados apontam 
para a correlação entre comportamento alimentar e doenças. Nesse contexto, o 
projeto “Inserção de práticas promotoras de alimentação saudável no ambulatório de 
cardiologia da Policlínica Piquet Carneiro (PPC)/UERJ” visa contribuir com a promoção 
de hábitos alimentares saudáveis através da realização de atividades educativas 
semanais no ambulatório de anticoagulação da PPC (grupo TAP) e em salas de 
espera. Objetivo: A participação no estágio favorece a formação profissional do aluno 
na medida em que torna-o capaz de desenvolver atividades de educação alimentar e 
nutricional através de perspectiva crítica, reflexiva e dialógica, das quais geralmente 
participa em número insuficiente durante a graduação. Desta forma, o presente 
trabalho tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pelo bolsista durante o 
estágio e a contribuição destas para sua formação. Resultados: O bolsista atua 
diretamente em todas as fases do trabalho educativo sob supervisão da nutricionista, 
sendo as principais atividades desenvolvidas: (a) participação no planejamento, 
organização, execução e avaliação dos grupos educativos e das salas de espera; (b) 
registro das atividades no diário de campo e elaboração de relatórios mensais e 
anual; (c) avaliação antropométrica para diagnóstico e acompanhamento do estado 
nutricional dos usuários; (d) elaboração de materiais informativos como folders, 
cartazes para murais, slides etc.; (e) coleta de dados para a pesquisa de perfil 
nutricional e sociodemográfico dos usuários atendidos no grupo TAP; (f) participação 
nas reuniões de equipe com a nutricionista preceptora ou com a equipe 
multidisciplinar; (g) participação na elaboração de trabalho a ser apresentado em 
evento científico. Conclusão: A participação do bolsista no projeto é enriquecedora 
para o aluno, pois permite ao mesmo vivenciar a prática do nutricionista em 
atividades de educação em saúde e educação alimentar nutricional, contribuindo com 
sua formação como futuro profissional e fortalecendo a atuação do nutricionista na 
equipe multiprofissional e no cuidado a saúde dos usuários do SUS. 
 
E-mail: carlawilma@yahoo.com.br 
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ATIVIDADES GERENCIAIS EM ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Área temática: Ciências da Saúde / Enfermagem / Enfermagem Médico-Cirúrgica 
Centro: 
Unidade: 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANTONIA DA CONCEICAO CYLINDRO MACHADO 
Estagiário(s):  
Caroline Bruno da Silva 
Darlene Menezes Alves 
 
A educação continuada é um conjunto de atividades que proporciona conhecimentos 
aos profissionais para que eles aprimorem e atualizem suas competências 
profissionais e tenham também crescimento pessoal, através do intercâmbio de 
conhecimentos e construção de relações entre as equipes. (PEIXOTO et al, 2013). Na 
enfermagem, a educação continuada é uma função gerencial privativa do enfermeiro, 
necessitando que graduandos de enfermagem se apropriem do planejamento dessa 
atividade para o desenvolvimento de habilidades na temática. No Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (HUPE) essa aproximação dos acadêmicos é oferecida 
através do Serviço de Treinamento e Avaliação em Enfermagem (STAVE) na forma 
de Estágio Interno Complementar. O objetivo do estudo é: Descrever a 
sistematização de uma atividade de educação permanente desenvolvida no Serviço 
de Treinamento e Avaliação em Enfermagem (STAVE/HUPE) pelo acadêmico 
estagiário. Os passos delineados para a efetivação do estudo seguiu a seguinte 
sequência: identificação das demandas de capacitação da equipe de enfermagem e 
diagnóstico dos temas de maior interesse, seguido de planejamento das atividades 
de capacitação. Para tal, foi criado um questionário on-line, onde todos os 
funcionários de enfermagem cadastrados informaram sobre os seus interesses de 
capacitação. O tema mais citado foi o de ressuscitação cardiorrespiratória. O 
planejamento transcorreu a partir da revisão dos manuais de normas operacionais 
padrão e também revisão das condições dos materiais dos carros de emergência das 
unidades. A partir dos dados obtidos foi possível planejar a capacitação para a equipe 
de enfermagem na temática citada, tendo como ponto de partida os funcionários dos 
serviços pediátricos. A capacitação será realizada na forma teórico-prática, com o 
uso de metodologias ativas possibilitando a reflexão crítica das situações de parada 
e a melhor forma de agir. A mesma encontra-se em vias finais de elaboração, não 
sendo possível obter até o presente momento avaliação dos resultados. O Estágio 
Interno em Educação Continuada possibilita ao acadêmico a aproximação de tarefas 
gerenciais que não são disponibilizados durante a formação teórica da graduação, 
constituindo uma boa estratégia de desenvolvimento pessoal e profissional, trabalho 
em equipe; criação e execução de estratégias para educação continuada e 
participação ativa no processo de melhoria e assistência segura aos pacientes do 
HUPE através da melhora do desempenho profissional da equipe. 
 
E-mail: HACCMACHADO@OI.COM.BR 
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: MONITORIA DE IPRJ02-11876 - DESENHO TÉCNICO I - R 
Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Projetos de Máquinas 
Centro: CAMPUS REGIONAL INST. POLITECNICO RIO DE JANEIRO 
Unidade: CAMPUS REGIONAL INST. POLITECNICO RIO DE JANEIRO 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DAMIANO DA SILVA MILITAO 
Estagiário(s):  
Alef de Oliveira Warol 
 
O PROJETO DE MONITORIA EM DESENHO TÈCNICO I R é de uma disciplina de 1º 
período com elevado número de alunos por turma (60 no ultimo semestre e 
expectativa sempre superior), por se tratar de uma disciplina obrigatória, por se 
tratar de uma disciplina do ciclo básico de Engenharia Mecânica e Computacional 
comum às ênfases de Energia Nuclear, Materiais, Petróleo e Gás e 
Termofluidodinâmica, por se tratar de uma disciplina do ciclo básico também do curso 
Engenharia Computacional, por registrar um elevado índice de retenção nos últimos 
semestres, e além disso justifica-se ainda por se tratar de uma disciplina que é 
oferecida nos dois semestres. Se justifica por se tratar de uma disciplina cujos 
conteúdos são imprescindíveis à compreensão de disciplinas mais avançadas e por 
esta razão é ainda origem constante de questões diretas do ENADE em todos os anos, 
cuja meta é melhorar a nota dos cursos de graduação do IPRJ neste Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes. Este projeto objetiva estimular no aluno o interesse 
pela atividade docente e oferecer oportunidade para desenvolvê-la, intensificando a 
relação entre o corpo docente e o discente, através de atividades de ensino, 
possibilitando um melhor planejamento e execução das atividades relacionadas à 
cadeirsa obrigatórias de Desenho Técnico. A monitoria será importante para 
possibilitar um aprofundamento teórico dos temas associados à disciplina por parte 
do professor e do monitor, para possibilitar um melhor planejamento e execução das 
atividades em sala-de-aula ou fora dela, em especial de visitas a indústrias, trabalhos 
de pesquisa, palestras com pessoas convidadas, e será ainda importante para o 
acompanhamento e a assessoria do monitor nas atividades desenvolvidas pelos 
alunos da cadeira. O bolsista participa do processo de seleção dos candidatos à 
monitoria e selecionado constrói o plano de atividade da monitoria acompanhando o 
seu desenvolvimento. O orientador fazá a elaboração de atividades didáticas e 
instruirá o monitor na sua realização, supervisionando, acompanhando, orientando e 
avaliando o desempenho do monitor, controlando sua frequência e horário, além de 
encaminhar o relatório de desempenho do monitor, ao término de cada semestre 
letivo, ao Departamento de Estágios e Bolsas do CETREINA. O Monitor faz leitura e 
resumo dos textos e notas de aula propostas para aprofundamentos, possíveis 
correções ou adequações. Sempre fora dos horários de suas obrigações discentes, o 
monitor auxiliará o professor em tarefas didáticas como correções, preparação de 
listas de exercícios, roteiros de pesquisa em trabalhos e realização de trabalhos 
práticos. 
 
E-mail: dmilitao@iprj.uerj.br 
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MONITORIA DE IPRJ02-11896 - MECÂNICA DOS MATERIAIS II - R 
Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Mecânica dos Sólidos 
Centro: CAMPUS REGIONAL INST. POLITECNICO RIO DE JANEIRO 
Unidade: CAMPUS REGIONAL INST. POLITECNICO RIO DE JANEIRO 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DAMIANO DA SILVA MILITAO 
Estagiário(s):  
Milane Aguiar do Amaral 
 
O PROJETO DE MONITORIA EM MECÂNICA DOS MATERIAIS II R é uma disciplina de 
6º período com expectativa de elevado número de alunos por turma para os próximos 
períodos, por se tratar de uma disciplina obrigatória, por se tratar de uma disciplina 
do ciclo de Engenharia Mecânica comum às ênfases de Energia Nuclear, Materiais, 
Petróleo e Gás e Termofluidodinâmica, por registrar um elevado índice de reprovação 
nos últimos semestres, e além disso justifica-se ainda por se tratar de uma disciplina 
oferecida nos dois semestres. Este projeto objetiva estimular no aluno o interesse 
pela atividade docente e oferecer oportunidade para desenvolvê-la, intensificando a 
relação entre o corpo docente e o discente, através de atividades de ensino, 
possibilitando um melhor planejamento e execução das atividades relacionadas à 
cadeira obrigatória de Mecânica dos Materiais II R. A monitoria será importante para 
possibilitar um aprofundamento teórico dos temas associados à disciplina por parte 
do professor e do monitor, para possibilitar um melhor planejamento e execução das 
atividades em sala-de-aula ou fora dela, em especial de visitas a indústrias, trabalhos 
de pesquisa, palestras com pessoas convidadas, e será ainda importante para o 
acompanhamento e a assessoria do monitor nas atividades desenvolvidas pelos 
alunos da cadeira. O bolsista participa do processo de seleção dos candidatos à 
monitoria e plano de atividade da monitoria acompanhando o seu desenvolvimento. 
O orientador faz a elaboração de atividades didáticas e instruirá o monitor na sua 
realização, supervisionando, acompanhando, orientando e avaliando o desempenho 
do monitor, controlando sua frequência e horário, além de encaminhar o relatório de 
desempenho do monitor. A atuação do monitor é fundamental para auxiliar o 
professor, sem entretanto substitui-lo, e suas atividades se desdobrarão em duas 
vertentes; A primeira ligada diretamente ao professor-orientador, com o objetivo de 
auxiliar no planejamento e execução das atividades junto aos alunos da disciplina, 
incumbindo-se de aprofundar material teórico previamente selecionado pelo 
professor, a fim de dar conta das suas funções como monitor e também como aporte 
para seu caminhar acadêmico. A segunda vertente é o trabalho do monitor junto aos 
alunos da disciplina, tendo como intenção auxiliar os discentes no esclarecimento de 
dúvidas e/ou aprofundamento da temática desenvolvida na disciplina, conforme 
horários previamente agendados, além de auxílio técnico no uso de equipamentos 
disponíveis no Instituto Politécnico que poderão ser utilizados pelos alunos na 
preparação e na apresentação de seus trabalhos no decorrer do semestre. 
 
E-mail: dmilitao@iprj.uerj.br 
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MODELAGEM COMPUTACIONAL DE PROCESSOS DE CONTAMINAÇÃO EM 
MEIOS POROSOS 
Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Fenômenos de Transporte 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
GRAZIONE DE SOUZA BOY 
Estagiário(s):  
Marcelo Lemos da Silva 
 
A água possui aplicações além das condições de sobrevivência da espécie humana 
na forma de alimento, estando presente como insumo nas indústrias, na irrigação, 
na assepsia, no lazer e na geração de energia. Infelizmente, a água acaba sendo 
contaminada por poluentes e/ou agentes biológicos. Tal quadro é contraditório, pois 
devido a sua importância, os recursos hídricos deveriam ser preservados, como no 
caso dos aquíferos. Estes são formações rochosas subterrâneas onde há o 
armazenamento de água. Eles são meios porosos, ou seja, matrizes sólidas 
constituídas por rocha e poros preenchidos por fluido. Tem aumentado nas últimas 
décadas o empenho de cientistas e engenheiros tendo-se em vista soluções para 
evitar processos de poluição e se elaborar meios de contenção e remediação de 
contaminação. Em um aquífero as propriedades de rocha podem variar em função da 
posição e a sua geometria apresenta irregularidades, o que torna difícil a obtenção 
de soluções analíticas gerais, existentes apenas em casos específicos. Tal cenário 
torna relevante a aplicação de soluções numéricas para o escoamento. O uso desta 
metodologia também é justificado pelo fato das Equações Diferenciais Parciais (EDPs) 
utilizadas na modelagem de escoamentos em meios porosos tipicamente 
apresentarem não-linearidades. A modelagem do escoamento em meios porosos 
baseia-se em EDPs que representam a conservação de grandezas físicas e nas quais 
estão presentes correlações para propriedades de fluido e/ou de rocha e equações 
restritivas. Em relação às EDPs, tem-se a conservação de massa e a conservação da 
quantidade de movimento como equações governantes. Em geral, no estudo de 
escoamento em meios porosos considera-se uma velocidade aparente de 
escoamento, presente na equação para balanço da quantidade de movimento, sendo 
a de uso mais amplo a lei de Darcy. A substituição desta na conservação de massa 
para a fase fluida permite a obtenção de uma EDP para a variável pressão. Em um 
problema de escoamento monofásico, o uso de correlações para propriedades de 
rocha e fluido e a prescrição de condições inicial e de contorno completa o problema 
de escoamento para a determinação da pressão. Considerando-se a contaminação 
de um aquífero, é necessária a conservação de massa em termos do contaminante. 
Assim, tem-se um sistema de EDPs não-lineares acopladas, pois a velocidade está 
presente na conservação de massa para o contaminante, sendo esta dependente da 
pressão. Tendo em vista o contexto discutido, este projeto trata do uso de simulação 
numérica para estudar a dinâmica de processos de contaminação no escoamento 
monofásico em meios porosos. Tem-se por meta iniciar a construção de uma 
biblioteca de simuladores destinados ao estudo de problemas de contaminação, 
contenção e remediação. Neste início de atividades, encontra-se em desenvolvimento 
um código em linguagem C para o estudo da contaminação de um aquífero modelado 
em geometria bidimensional com a aplicação do Métodos de Diferenças Finitas. 
 
E-mail: grazione@gmail.com 
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ANÁLISE ESTRUTURAL DO PROJETO DE UM PROTÓTIPO DE ECO TÁXI 
CICLÍSTICO CONCEBIDO PARA DESLOCAMENTO URBANO ASSOCIADO A 
ATIVIDADE FÍSICA NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Projetos de Máquinas 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DAMIANO DA SILVA MILITAO 
Estagiário(s):  
Mateus da Silva Pereira 
 
Em andamento nas pesquisas multidisciplinares nos ramos de computação e 
mecânica, visamos promover inovações tecnológicas para ganho de rendimento nas 
atividades físicas através da criação (construção) de estruturas e equipamentos 
mecânicos inovadores capazes de aumentar o rendimento nas modalidades 
esportivas ou deslocamentos urbanos. Nesta versão visamos a criação, 
dimensionamento e análise da resistência mecânica na construção de um protótipo 
de um táxi ciclístico, que consiste em um veículo de propulsão humana, dotado de 
duas rodas, bancos, pedais, sendo facilmente acoplado numa bicicleta, esta que tem 
a função de tracionar e conduzir o biciclo, podendo suportar até dois adultos. O Eco 
Táxi Ciclístico é um projeto de utilidade pública que tem como motivação beneficiar 
a mobilidade urbana. Incentivar e promover a utilização de meios de transporte 
alternativos, tais como a bicicleta, é investir na qualidade de vida das pessoas, no 
meio ambiente, na redução de engarrafamentos e poluição com uma forma de 
locomoção sustentável. O presente projeto busca desenvolver e aplicar uma 
estrutura consideravelmente leve, robusta e barata, de duas rodas, com dois bancos, 
que poderá ser acoplada de forma simples em qualquer bicicleta convencional para 
ser tracionada pelo condutor da bike, com capacidade de locomover com segurança 
até dois adultos, tendo como diferencial a opção de permitir aos passageiros 
pedalarem em conjunto do condutor da bicicleta gerando potência e incentivando a 
atividade física. Para isto, são adicionados dois pedivelas e um freio de emergência, 
que deve ser acionado manualmente por um dos passageiros. Para a implementação 
prática da ideia é necessário o estudo e determinação dos esforços aos quais a 
estrutura e os elementos de fixação do ciclo táxi estão submetidos, com a finalidade 
de obter segurança, via métodos analíticos e com base em conceitos de resistência 
dos materiais. Análises estáticas por simulações computacionais são realizadas. Para 
se obter uma geometria da estrutura sem erros de dimensionamentos, são utilizados 
conhecimentos em desenho técnico e manipulação de softwares de desenho 
tridimensional. O objetivo do estagiário nesse trabalho foi determinar analiticamente 
os esforços que agem na estrutura do protótipo em criação, para tal, foram aplicados 
conceitos de resistência dos materiais para o desenvolvimento e escolha do material. 
Foi efetuada a modelagem da estrutura do projeto em 3D utilizando o software 
SolidWorks para se ter um melhor dimensionamento prévio do produto final. 
 
E-mail: dmilitao@iprj.uerj.br 
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ATUALIZAÇÃO DAS PLANTAS DE ARQUITETURA E ACOMPANHAMENTO NO 
CAMPUS FONSECA TELES DOS NOVOS ESPAÇOS E DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 
Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Construção Civil 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA GEORGINA MUNIZ WASHINGTON 
Estagiário(s):  
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. Inserido no Parque Tecnológico de São 
Cristóvão, foi estruturado por áreas temáticas Tecnológicas, e, por conta desse 
Campus, a UERJ participa do projeto de Lei do Parque Tecnológico de São Cristóvão. 
O levantamento propiciará a disponibilização de plantas para a implantação de novos 
laboratórios e a transferência de departamentos para esse Campus. Este 
levantamento já nos permite planejarmos a sua ocupação bem como a estimativa 
das obras necessárias para sua utilização. 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, preparando o projeto para sua 
ocupação. 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 incêncio, 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. 
 
E-mail: mgmwashington@gmail.com 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE AMORTECIMENTO (E REUSO) DE AGUAS 
DE CHUVA POR MEIO DE MICRORESERVATÓRIOS INTRAMUROS E SEU 
IMPACTO POSITIVO NA MICRO DRENAGEM LOCAL: O ESTUDO DE CASO DE 
MICROBACIAS NO BAIRRO DA TIJUCA, RJ 
Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Recursos Hídricos 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCELO OBRACZKA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Alfredo Akira Ohnuma Jr 
Estagiário(s):  
Bruno Muricy 
Luis Carlos Soares 
 
Mazelas características dos grandes conglomerados urbanos, as enchentes provocam 
muitos transtornos, prejuízos e, em casos mais extremos, até mesmo a perda de 
vidas humanas. Especialmente em países de acelerada/desordenada urbanização, 
esses eventos têm sido agravados pela falta de planejamento e controle do uso do 
solo, aliando aspectos negativoscomo a excessiva impermeabilização dos terrenos, 
canalização de córregos e mais recentemente o fenômeno de elevação gradativa do 
nível do mar. Especialmente em áreas muito impermeabilizadas de bacias urbanas,a 
retenção das águas de chuva e o amortecimento no interior dos lotes/edificações 
pode contribuir para minimizar os problemas de escoamento do deflúvio nas galerias 
da micro drenagem.Esse aspecto é de grande importância especialmente em horas 
de pico de precipitações, e pode permitir que essas canalizações já saturadas 
suportem melhor as demandas de escoamento, postergando em muitos casos a 
necessidade de seu remanejamento. A cidade do RJ sofre há décadas com problemas 
de drenagem,sendo a região da Tijuca um dos seus principais expoentes.Na visão 
higienista convencional predomina o conceito que prioriza o afastamento mais rápido 
possível do deflúvio para jusante, assentando-se galerias e canalizando córregos.No 
entanto,verificou-se que em alguns casos,simplesmente adotar soluções como 
captar/escoar o mais rapidamente possível o deflúvio através de `retilinização` de 
rios, diminuição da rugosidade e/ou aumento da seção hidráulica das 
canalizaçõesreduz-se o tempo de concentração da bacia, podendo gerar superposição 
de picos de cheia a jusante(TUCCI at al,1995).Cidades como o RJ, que se expandiram 
de jusante para montante, tendem a sofrer mais com esse tipo de 
problema(Canholi,2005).Ao longo das últimas décadas foram constatadas enchentes 
de grandes proporções na região do C. do Mangue e Pça da Bandeira,pontos mais 
próximos ao exutório dessa grande bacia.Com a retenção a montante,os 
investimentos podem ser redirecionados para situações mais emergenciais,como em 
melhoriasampliação dos sistemas de macrodrenagem.Por outro lado,o cenário de 
crescente escassez de água e de aumento exponencial das tarifas de água potável 
contribuem para tornar cada vez mais atrativa a opção de utilização de fontes 
alternativas(e mais sustentáveis) de agua como as de reuso, e no presente caso,no 
aproveitamento de água de chuva.Aliando essas vertentes,o presente projeto se 
justifica pela premência da questão abordada,por seu viés propositivo,colocando em 
prática os conceitos abordados e estudados.Tomando como estudo de caso 
determinadas micro bacias da região da Tijuca, RJ,o presente estudo objetiva avaliar 
o papel que pode ser exercido por micro reservatórios no amortecimento dessas 
vazões provenientes de áreas impermeabilizadas como pátios, telhados e coberturas 
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existentes nos lotes e áreas particulares.Tal abordagem pode se tornar ainda mais 
atraente se aliada ao aproveitamento do volume armazenado para fins não potaveis. 
 
E-mail: marcelobraczka@gmail.com 
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ANÁLISE DE METAIS EM UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Daniele Maia Bila 
Sergio Machado Correa 
Estagiário(s):  
Caroline Moreira de Souza 
Gabrielle Nunes da Silva 
Isabella Escobar dos Santos 
Letícia Delduque Alves 
Rayssa V. Berquo Jacob 
Roberta Santos de Souza 
 
Na medida em que ocorre a precipitação pluviométrica sobre áreas de cobertura de 
telhados, poluentes atmosféricos decorrentes da urbanização são carreados na 
superfície e direcionados aos sistemas convencionais de drenagem urbana. Quando 
disponíveis nos sistemas de armazenamento, esses poluentes podem ser captados e 
observados de modo a se obter a qualidade do volume efetivo precipitado. Este 
trabalho teve como objetivo principal caracterizar determinados metais presentes 
nas amostras de águas pluviais captadas e armazenadas no Instituto Fernando 
Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), localizado no bairro Rio Comprido, na cidade do 
Rio de Janeiro-RJ. A metodologia consiste em análises dos metais de Alumínio (Al), 
Cádmio (Cd), Cromo (Cr), Chumbo (Pb), Ferro (Fe), Vanádio (Vn) e Zinco (Zn) com 
espectrometria de absorção atômica com apoio do Laboratório de Química, do 
Departamento de Química e Ambiental, da Faculdade de Tecnologia da UERJ 
(FAT/UERJ), e uma posterior análise dos dados por meio de tratamento estatístico 
do BoxPlot. Os pontos de coleta de amostras incluem: Precipitação direta (PD), First-
Flush (FF) e Reservatório (RR) no período de Junho, Agosto, Setembro e Outubro de 
2017 em um sistema de captação, armazenamento e tratamento de águas pluviais. 
Os resultados indicam que o FF obteve a maior concentração de metais e maior 
número de amostras acima do permitido (N=30) , seguido pela PD (N=10) e RR 
(N=5). A concentração de Zn em todos os pontos está acima do recomendado pela 
OMS (< 0,1 mg/l) e dentro do permitido apenas no ponto da PD pela Lei 2914/11 (< 
5 mg/l). Cerca de 50% das amostras estão acima dos padrões de água potável. 
Conclui-se que a concentração de metais obtida nos volumes do first-flush (FF) são 
superiores ao volume do reservatório, de modo a melhorar a qualidade da água de 
chuva armazenada para uso posterior. A origem dos poluentes vindos de longas 
distâncias somado a presença de dejetos de animais no telhado contribuem para 
altas concentrações de metais, como o Zinco (Zn). Também pode-se justificar que o 
material da superfície do telhado em chapa galvanizada na cobertura da edificação 
no CAp-UERJ pode ter influência nas concentrações de Alumínio (Al) encontradas nas 
análises. Há necessidade de avançar os resultados com série histórica ampliada para 
períodos secos e úmidos, bem como na avaliação de deposição seca e úmida dos 
poluentes atmosféricos. Espera-se também conciliar os resultados obtidos a partir de 
correlação estatística dos dados. 
E-mail: akira@uerj.br 
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ANÁLISE ESTRUTURAL DO PROJETO DE UM PROTÓTIPO DE ECO TÁXI 
CICLÍSTICO CONCEBIDO PARA DESLOCAMENTO URBANO ASSOCIADO A 
ATIVIDADE FÍSICA NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO 

Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Projetos de Máquinas 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DAMIANO DA SILVA MILITAO 
Estagiário(s):  
Marco Antonio Duarte Gomes 
Reydson Schuenck Barros 
 
Em andamento nas pesquisas multidisciplinares nos ramos de computação e 
mecânica, visamos promover inovações tecnológicas para ganho de rendimento nas 
atividades físicas através da criação (construção) de estruturas e equipamentos 
mecânicos inovadores capazes de aumentar o rendimento nas modalidades 
esportivas ou deslocamentos urbanos. Nesta versão visamos a criação, 
dimensionamento e análise da resistência mecânica na construção de um protótipo 
de um táxi ciclístico, que consiste em um veículo de propulsão humana, dotado de 
duas rodas, bancos, pedais, sendo facilmente acoplado numa bicicleta, esta que tem 
a função de tracionar e conduzir o biciclo, podendo suportar até dois adultos. O Eco 
Táxi Ciclístico é um projeto de utilidade pública que tem como motivação beneficiar 
a mobilidade urbana. Incentivar e promover a utilização de meios de transporte 
alternativos, tais como a bicicleta, é investir na qualidade de vida das pessoas, no 
meio ambiente, na redução de engarrafamentos e poluição com uma forma de 
locomoção sustentável. O presente projeto busca desenvolver e aplicar uma 
estrutura consideravelmente leve, robusta e barata, de duas rodas, com dois bancos, 
que poderá ser acoplada de forma simples em qualquer bicicleta convencional para 
ser tracionada pelo condutor da bike, com capacidade de locomover com segurança 
até dois adultos, tendo como diferencial a opção de permitir aos passageiros 
pedalarem em conjunto do condutor da bicicleta gerando potência e incentivando a 
atividade física. Para isto, são adicionados dois pedivelas e um freio de emergência, 
que deve ser acionado manualmente por um dos passageiros. Para a implementação 
prática da ideia é necessário o estudo e determinação dos esforços aos quais a 
estrutura e os elementos de fixação do ciclo táxi estão submetidos, com a finalidade 
de obter segurança, via métodos analíticos e com base em conceitos de resistência 
dos materiais. Análises estáticas por simulações computacionais são realizadas. Para 
se obter uma geometria da estrutura sem erros de dimensionamentos, são utilizados 
conhecimentos em desenho técnico e manipulação de softwares de desenho 
tridimensional. O objetivo do estagiário nesse trabalho foi determinar analiticamente 
os esforços que agem na estrutura do protótipo em criação, para tal, foram aplicados 
conceitos de resistência dos materiais para o desenvolvimento e escolha do material. 
Foi efetuada a modelagem da estrutura do projeto em 3D utilizando o software 
SolidWorks para se ter um melhor dimensionamento prévio do produto final. 
 
E-mail: dmilitao@iprj.uerj.br 
  



 

0502 
 

 
AVALIAÇÃO DA IMOBILIZAÇÃO DA LIPASE B DE CANDIDA ANTARCTICA 
(CALB) EM SUPORTE INORGÂNICO SIRAL 40 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Kelly Cristina Nascimento Rodrigues Pedro 
Estagiário(s):  
Leonardo de Matos Martins de Moura 
 
A crescente preocupação com o meio ambiente tem incentivado o uso de 
combustíveis advindos de fontes renováveis. Nesse cenário, o biodiesel recebe 
destaque, pois é produzido a partir de óleos vegetais e de álcoois de cadeia curta, 
como o etanol. A rota clássica de produção de biodiesel utiliza catalisadores alcalinos. 
Como os ácidos graxos livres presentes nos óleos não refinados reagem com o 
catalisador básico formando sabão, faz-se necessária uma etapa de purificação do 
óleo antes do processo, aumentando o custo da produção. O uso de lipases, enzimas 
que catalisam a esterificação de ácidos graxos e de transesterificação de 
triacilgliceróis, destaca-se como uma alternativa ao processo químico de produção 
do biodiesel, permitindo o uso de óleos ácidos, que são matérias-primas mais 
baratas. Todavia, um dos problemas é o custo elevado do biocatalisador. Dessa 
forma, tem-se investigado a obtenção de biocatalisadores estáveis e mais baratos a 
partir da imobilização de lipases em suportes de baixo custo. Neste trabalho, a 
imobilização da lipase comercial líquida CALB (lipase B de Candida antarctica), da 
Novozymes Latin America Ltda, foi avaliada por adsorção física em suporte inorgânico 
Siral 40 (sílica-alumina com razão Al2O3:SiO2 de 60:40). Os efeitos da concentração 
proteica (0.18, 0.37, 0.55, 0.74 e 0.80 mg/mL), do volume de meio (10 e 50 mL) e 
do tempo de imobilização (2, 24h) foram estudados. A imobilização conjunta da CALB 
com outras lipases líquidas comerciais da Novozymes, Palatase 20000L (lipase de 
Rhizomucor miehei) e Lipolase 100L (lipase de Thermomyces lanuginosus), também 
foi investigada. A eficiência de imobilização foi acompanhada pela diminuição da 
concentração de proteínas na solução enzimática durante o processo, utilizando o 
método de Bradford. Todas as imobilizações foram feitas em tampão fosfato 5mM pH 
7, sobre 1g de suporte, em agitador de rolos, à temperatura ambiente. A maior 
eficiência de imobilização da CALB (>84%) foi obtida utilizando-se 10 mL de meio 
com 0,8 mg/mL de proteína em 2h. Para baixas concentrações de CALB, maiores 
eficiências de imobilização foram observadas após 24 h. As eficiências de imobilização 
das misturas de enzimas também foram elevadas (>78%), mas resultaram em 
menores atividades de esterificação. O biocatalisador obtido após 2h de imobilização 
de CALB (0,74 mg/mL) em 50 mL de meio permitiu a maior conversão (45%) na 
reação de esterificação do ácido oleico com etanol. Esse resultado indica o potencial 
do biocatalisador sintetizado para esterificação de ácidos graxos livres com álcoois 
de cadeia curta. 
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AVALIAÇÃO DE BIOCIDAS NATURAIS NO CONTROLE DA BIOCORROSÃO EM 
AÇO CARBONO 1020 POR BACTÉRIAS REDUTORAS DE SULFATO 
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 
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Estagiário(s):  
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A corrosão, em suas diversas formas, pode causar danos a vários tipos de estruturas 
metálicas. Estima-se que no Brasil os gastos associados à corrosão podem chegar a 
cerca de US$15 bilhões por ano, grande parte na indústria petrolífera. A biocorrosão 
ou corrosão microbiologicamente induzida (CMI) é considerada uma das causas mais 
prejudiciais para instalações metálicas enterradas e submersas, ou seja, oleodutos, 
tanques de armazenamento e plataformas de petróleo. As principais bactérias 
associadas à CMI são as bactérias redutoras de sulfato (BRS). Essas bactérias 
reduzem o sulfato e produzem o sulfeto de hidrogênio (H2S), causando corrosão por 
pite nos equipamentos metálicos. Sendo assim faz-se necessário o controle desse 
grupo microbiano por meio de biocidas, que são os compostos utilizados para 
prevenir, inibir ou eliminar o crescimento microbiano. Porém, apesar desses biocidas 
serem muito utilizados no controle dessas bactérias, a maioria apresenta grande 
desvantagem por serem tóxicos aos seres humanos e também ao meio ambiente. 
Este trabalho tem como objetivo avaliar o controle da CMI no aço carbono AISI 1020 
por meio de usos de biocidas naturais e comerciais. Para isso foi utilizado o meio 
Baar, em água do mar sintética, como meio de cultivo de uma cultura de 
Desulfovibrio alaskensis. Os ensaios foram realizados em condições anaeróbias a 
30ºC durante 7 dias. Os biocidas utilizados foram o extrato de Nim, pellets de lúpulo, 
óleo de alho e o glutaraldeído. Este último é um dos biocidas comerciais mais 
utilizados. Na 1ª etapa do estudo foi realizada uma varredura dos potenciais biocidas 
através da análise do crescimento microbiano na superfície do aço, com a 
quantificação das BRS sésseis pelo método do número mais provável (NMP). Na etapa 
atual do projeto o comportamento eletroquímico do aço no meio contendo os biocidas 
extrato de Nim, pellets de lúpulo e também o biocida comercial, foram estudados por 
meio das técnicas de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). A água do 
mar sintética foi usada como meio eletrolítico em todos os ensaios. Ao analisar os 
resultados, o lúpulo foi o biocida natural que apresentou resultados melhores que o 
extrato de Nim. Ele manteve o potencial de circuito aberto (OCP) relativamente 
inalterado minimizando o ‘enobrecimento’ do corpo de prova e dificultando a 
formação do biofilme. Além disso, ele apresentou maior resistência à transferência 
de carga e menores valores de capacitância da dupla camada elétrica sugerindo a 
formação de um biofilme protetor na superfície do corpo de prova. 
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AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO PUNDIT-LAB EM ENSAIOS DE RESISTÊNCIA 
À COMPRESSÃO DE CONCRETO 
Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Construção Civil 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
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Estagiário(s):  
Dener da Silva Bertoloto 
 
Neste trabalho foi estudada todas a possibilidades do uso do equipamento de 
ultrassom Pundit-Lab na avaliação de resistência à compressão em concretos. O 
concreto pode ser considerado como um dos materiais utilizados mais antigos da 
humanidade no processo da construção civil. A construção civil é o ramo que envolve 
os setores de engenharia e a de arquitetura que visa projetar e executar obras. Os 
primeiros indícios de produção de concreto foram na Roma antiga quando era 
utilizada uma espécie de pasta de cinza vulcânica e cal para moldagem de grandes 
blocos de pedra. Desde então o concreto é a principal base para o desenvolvimento 
de edificações e construções. No Brasil a primeira produção em larga escala de 
concreto ocorreu em 1926 pela Companhia Brasileira de Cimentos Portland Perus, 
em Perus-SP. Atualmente o Brasil é um dos dez maiores produtores de cimento 
Portland do mundo e o maior da América Latina, além de possuir uma das mais 
avançadas técnicas para a produção desse produto. A análise dos materiais e 
equipamentos visa justamente monitorar descontinuidades que afetam diretamente 
a integridade estrutural do concreto utilizado. Para isso é feita a inspeção periódica 
para acompanhar o a vida útil do material para que este seja utilizado da melhor 
maneira possível. Caso seja constatada uma descontinuidade, o mesmo será avaliado 
para determinar se haverá a necessidade de uma intervenção ou não na estrutura 
analisada. Diversas formas de inspeção são utilizadas, cada qual com suas vantagens 
e limitações, sendo o fator econômico muitas vezes determinante na escolha entre 
qual técnica utilizar. Enquanto que numa linha de produção temos maior flexibilidade 
por conta dos equipamentos não estarem ainda em serviço, quando se trata de 
inspecionar equipamentos em operação o ideal é que seu funcionamento não se 
altere, ou, que se altere o mínimo possível para evitar perdas na produção. Com isso 
em mente, é escolhido o método menos invasivo possível, mas que ainda assim 
forneça informações o suficiente para que o bom funcionamento do componente ou 
equipamento seja garantido. O Pundit-Lab é um equipamento de ultrassom 
desenvolvido para utilização em ensaios de concreto. Pode ser utilizado com 
geometria variada e os dados podem ser armazenados em sua memória interna. 
Além disso, o sistema também permite que o usuário extraia todos os sinais medidos 
e execute por sua conta cálculos de propriedades do concreto. Foram produzidos 
diversos corpos de prova para ensaio de compressão segundo norma específica. 
Foram produzidos coros de prova cilíndricos com 10 cm de diâmetro e 20 cm de 
altura, que é o padrão normalmente utilizado para esse tipo de ensaio. Os corpos de 
prova foram curados em ambiente aquoso por períodos que variaram de 7, 14 e 28 
dias. Foi analisado o sinal de saída e comparado o resultado apresentado pelo 
equipamento com os medidos e calculados a partir do sinal de saída. 
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AVALIAÇÃO ECOTOXICOLÓGICA DO SEDIMENTO DAS LAGOAS DE ITAIPU E 
PIRATININGA, A PARTIR DA EMISSÃO DE BIOLUMINESCÊNCIA DA 
BACTÉRIA LIOFILIZADA ALIIVIBRIO FISCHERI 
Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Saneamento Ambiental 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DANIELE MAIA BILA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Danieli Lima da Cunha 
LOUISE DA CRUZ FELIX 
Estagiário(s):  
Daniele Barcelos Araújo 
 
Com o objetivo de mensurar as consequências causadas pela contaminação dos 
sedimentos das lagoas de Itaipu e Piratininga, localizadas no município de Niterói no 
Rio de Janeiro, efetuou-se a análise ecotoxicológica utilizando a bactéria marinha 
bioluminescente Aliivibrio fischeri. Os estudos para avaliar a qualidade dos 
ecossistemas aquáticos têm dado ênfase cada vez maior aos sedimentos, uma vez 
que estes podem apresentar elevados níveis de poluentes, devido a disposição de 
resíduos ou efluentes líquidos (ARAÚJO et al., 2008), portanto optou-se por efetuar 
duas campanhas de coleta de sedimentos nas referidas lagoas em diferentes pontos. 
Este estudo analisou o efeito de inibição da emissão de bioluminescência devido ao 
contato com os elutriatos das amostras de sedimento. O preparo das amostras seguiu 
o determinado pela ABNT NBR 15469, onde o elutriato foi obtido, após a 
homogeneização da amostra, misturando-se uma parte de sedimento e quatro partes 
da solução diluente. Em seguida as misturas foram agitadas por 24 horas, com 
velocidade de 150 a 180 r/min e centrifugadas a 1500 r/min por 15 minutos, o 
sobrenadante foi retirado para análise. Após o preparo da amostra e a verificação do 
pH (entre 6 e 8,5), OD (> 5 mg/L) e da salinidade (entre 20 e 35%) desejada, o 
procedimento foi realizado como determina a ABNT 15411-3, à temperatura de 15°C 
± 1°C, no equipamento Microtox®. A cultura-estoque, com a bactéria liofilizada, foi 
retirada do freezer e reconstituída com a adição de 1 ml da solução de reconstituição, 
homogeneizada e preparada a suspensão bacteriana. Foram distribuídas alíquotas da 
suspensão bacteriana nas cubetas e executada da primeira leitura no luminômetro. 
Após a leitura de todas as cubetas, e registro das intensidades de luminescência, 
foram adicionadas alíquotas de cada amostra (900µl) nas cubetas previamente 
determinadas e, após 30 minutos de exposição, foi efetuada a segunda leitura da 
intensidade de luminescência de cada cubeta. O efeito inibitório foi calculado através 
do software estatístico microtox Omni 4.1. O controle foi efetuado utilizando o NaCl 
2% como branco e as três substâncias de referência (Sulfato de zinco heptahidratado, 
Fenol e Dicromato de Potássio). Como resultado apenas um dos dez postos 
analisados em, somente, uma das campanhas de coletas apresentou-se tóxico. 
Apesar do resultado negativo, não se pode afirmar caráter não tóxico aos demais 
pontos de coleta, é necessário que sejam feitas análises com outros organismos-
teste, uma vez que diferentes bioindicadores apresentam diferentes sensibilidades 
aos poluentes. 
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CAMPUS DE RESENDE – ESPAÇOS – ATUALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. 
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Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
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Jean Carlos Silva 
Estagiário(s):  
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, resultado 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, prefeituras, empresas e setores representativos da sociedade civil. 
Hoje a Faculdade de Tecnologia – FAT, conta com o curso de Engenharia de Produção 
que sofreu reforma curricular em 2015, Eng. Mecânica que iniciou em 2014 e Eng. 
Quimica, que iniciou em 2015. Está localizado na Rodovia Presidente Dutra km 298 
(Pólo Industrial), no sentido RJ-SP, numa área de 200 mil m² com 28 mil m² de área 
construída, oriundo de uma doação da empresa KODAK em 2001. Projetos em 
andamento: A FAT tem um Campus com enormes possibilidades, porém como dito 
foi doado pela empresa Kodak o que implica em uma modificação de uso para 
adaptação de suas instalações (indústria x Universidade). Para isso muitas obras 
precisam ser feitas: reforma e ampliação dos laboratórios, adequação das instalações 
para novas salas de aula, criação de banheiros adaptados, ampliação da biblioteca 
existente para atender as demandas dos novos cursos, implantação do restaurante 
Universitário, dentre outros. O pouco que se tem das plantas originais da antiga 
KODAK, são analógicas e muito antigas, o projeto propõe a continuidade da 
atualização e digitalização das plantas de arquitetura existentes (AS BUILT), projetos 
complementares e produção das não existentes. Isto é de fundamental importância 
para auxiliar os novos projetos de ampliação, adaptação e adequação. O projeto já 
atualizou muitas plantas, mas o campus conta com várias edificações independentes, 
sendo assim, estamos ainda em processo de digitalização das mesmas, pois nos 
encontramos com um quadro reduzido de estagiários o que torna o trabalho mais 
moroso e vale salientar, que o projeto não apenas digitaliza plantas existentes, como 
trabalha com levantamento in loco das áreas existentes, anotando as modificações, 
medidas e destinação dos espaços no CRR e trabalha com o desenvolvimento de 
projetos para a comunidade, e esta, prevê grandes reformas e adaptações em 
projetos propostos atualmente e para os próximos anos, onde este trabalho de 
estágio interno se dá no acompanhamento aos projetos de arquitetura, elétrica, 
hidráulica, sanitários, quantitativos de áreas, materiais e orçamentos que se façam 
necessários. 
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COMPORTAMENTO DO AÇO CARBONO EM MEIO ÁCIDO CONTENDO 
EXTRATO DE FOLHAS DO CAFEEIRO 
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Amanda Lacerda das Chagas 
 
Corrosão é a deterioração de um material causada por ação química ou eletroquímica 
do meio e é um fenômeno responsável por custos elevados em uma indústria, além 
de desastres ambientais. O aço-carbono é um dos materiais mais empregados 
industrialmente, devido a seu baixo custo e alta resistência mecânica. Sendo uma 
liga metálica constituída principalmente de ferro, sua deterioração ocorre mediante 
o depósito de óxido de ferro em sua superfície. Industrialmente, utiliza-se ácido 
clorídrico com o intuito de remover a camada de ferrugem, entretanto, o ácido ataca 
a superfície exposta do metal, originando mais produto de corrosão, devendo, 
portanto, ser introduzido na presença de um inibidor de corrosão (substâncias 
adicionadas ao meio corrosivo com o objetivo de evitar, prevenir ou impedir o 
desenvolvimento das reações de corrosão). Apesar de eficientes, alguns inibidores 
passaram a ter sua utilização questionada devido à alta toxicidade e ao grande 
impacto ambiental que causam. Com o intuito de aproveitar os resíduos gerados 
durante a colheita do café e conhecendo as propriedades antioxidantes da cafeína, 
um dos constituintes das folhas de café, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar as propriedades anticorrosivas de extratos de folhas de café para aço carbono 
em meio ácido. A utilização de extratos naturais como inibidores de corrosão vem 
sendo avaliada e tem apresentado resultados bastante satisfatórios. Através de 
ensaios de polarização linear e potenciodinâmica e de perda de massa, extratos 
aquosos de folhas do cafeeiro foram avaliados como inibidores de corrosão para aço 
carbono 1020 em meio de solução de HCl 1,0 mol L-1. Empregou-se planejamento 
de experimentos a fim de avaliar a influência da temperatura e do tempo de extração, 
bem como do volume de extrato utilizado, na resistência de polarização e na 
densidade de corrente de corrosão. Os resultados mostraram que a eficiência de 
inibição dos extratos de folha de cafeeiro é alta, variando de 70,22% a 95,69% para 
os ensaios de polarização e 88,22% para os ensaios de perda de masa. A análise 
estatística demonstrou, com 95% de confiança, que a variação linear do volume de 
extrato foi a única variável que exerceu influência (positiva) sobre a densidade de 
corrente de corrosão, parâmetro obtido nos ensaios de polarização potenciodinâmica. 
Nos ensaios de polarização linear, a análise estatística mostrou que as variações 
linear do tempo de extração e do volume de extrato, assim como a variação 
quadrática destas variáveis, e as interações entre elas exerceram influência positiva 
sobre a resistência de polarização. A maior influência foi verificada para o tempo de 
extração. 
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CONSTRUÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE UM EXPERIMENTO DIDÁTICO 
PARA ANÁLISES HIDRÁULICAS 
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A visualização e a percepção do aluno no dimensionamento hidráulico para análise 
do comprimento característico em tubulações nem sempre é realizada de forma clara 
e efetiva. Uma atividade experimental visa o contato físico, a aplicação prática dos 
conceitos que são abordados em sala de aula. Nessa perspectiva, as atividades 
experimentais realizadas têm como finalidade superação destas dificuldades nas 
disciplinas teóricas, sendo a contribuição destes circuitos muito enriquecedora para 
o conteúdo do curso, visto que os alunos são estimulados a desenvolver análise 
experimental na solução do problema prático proposto. Para atender a este objetivo 
foi construído dois circuitos hidráulicos (PVC e Ferro Galvanizado), sendo a maior 
parte dos materiais utilizados provenientes de material reciclado. Além disso, por 
meio de uma parceria realizada com uma empresa, obteve-se uma bancada na qual 
possibilitou o desenvolvimento de estudos e mapeamento para atividades didáticas. 
Os experimentos foram projetados para serem bem compreensíveis e terem uma boa 
área de interação tabular, buscando maior entendimento e permitindo análise 
comparativa entre os circuitos de diferentes materiais submetidos as mesmas 
condições. Além disso, é possível explorar as mais variadas funções das válvulas em 
um experimento de alta pressão.Por meio da parceria realizada com uma empresa 
produtora de coletores de resíduos também buscou-se analisar um circuito hidráulico 
móbil através de estudos e pesquisas. Dentre as análises exigiu-se a validação da 
vazão do sistema, para tanto, de forma simples e robusta foi utilizado um Tubo de 
Venturi, o que garante através do diferencial de pressão validar a vazão 
anteriormente calculada. O circuito foi analisado através dos cálculos da perda de 
carga e suas validações registradas por intermédio dos manômetros de pressão. Além 
disso, em uma análise secundária foi considerado a variação de fluidos hidráulicos, 
diferentes tipos de tubos, conexões e válvulas. A partir disso é possível:  Mapear as 
pressões do sistema, por intermédio de análise teórica e experimental;  Validar a 
vazão e velocidades do fluido hidráulico no sistema;  Dimensionar os Comandos 
dianteiros e traseiros com base nas devidas perdas de carga;  Estudar a influência 
do Número de Reynolds na geometria do sistema;  Dimensionar o Filtro de sucção 
com base em seus diâmetros e vazão de sucção;  Analisar o Schedule da tubulação; 
Como resultado desse trabalho já foi possível apresentar de forma oral e publicar um 
trabalho com o titulo do projeto CETREINA no CREEM 2017. Foi aceito trabalho para 
apresentação no ENCIT 2018 e submetido para apresentação um trabalho no SAE 
2018. Além disso, um convênio foi fechado com a empresa USIMECA, produtora de 
coletores de resíduos, que acreditou e incentivou o trabalho. 
 
E-mail: eng.luiz.cordeiro@gmail.com 
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CONVERSÃO DO ETANOL CATALISADA POR ÓXIDOS MISTOS À BASE DE CU, 
MG E AL 

Área temática: Engenharias / Engenharia química / Tecnologia Química 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO DE QUIMICA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CRISTIANE ASSUMPCAO HENRIQUES 
Estagiário(s):  
William do Nascimento Beruth 
 
Atualmente, uma das principais aplicações do etanol é como combustível renovável, 
misturado à gasolina ou usado diretamente nos motores automotivos. No entanto, a 
utilização do etanol é muito mais abrangente do que simplesmente a produção de 
energia. Em função das crescentes preocupações com as questões ambientais, 
observa-se, nas indústrias químicas, uma tendência à substituição das matérias 
primas de origem fóssil por aquelas obtidas a partir de fontes renováveis, o que vêm 
aumentando fortemente o interesse nos processos de conversão do etanol. Óxidos 
mistos derivados de compostos do tipo hidrotalcita têm sido utilizados na conversão 
do etanol em compostos de interesse, tais como acetaldeído, butanol, acetato de 
etila e butadieno. Neste trabalho foram estudados óxidos mistos à base de Mg/Al, 
Cu/Al e Cu/Mg/Al, derivados de compostos tipo hidrotalcita com diferentes 
composições, como catalisadores para a conversão do etanol. Os óxidos mistos foram 
obtidos por tratamento térmico dos precursores tipo hidrotalcita sob corrente de ar 
seco (50 mL/min), da temperatura ambiente até 550 oC, a uma taxa de 5 oC/min, 
por 10 h. Eles foram caracterizados por espectrometria de emissão por plasma 
indutivamente acoplado (ICP-OES), para determinação da composição química, por 
fisissorção de N2, para determinação das propriedades texturais, e por dessorção de 
CO2 a temperatura programada (TPD de CO2), para determinação da densidade de 
sítios básicos. Os testes catalíticos para a conversão do etanol foram realizados em 
microrreator de leito fixo, a pressão atmosférica, na temperatura de 300 oC, por um 
período de 3 h. O etanol era alimentado por meio de um saturador, mantido a 28 oC, 
através do qual passava uma corrente de N2 (28 mL/min). A velocidade espacial 
(WHSV) empregada foi igual a 0,85 gEtOH/h.gcat. Os produtos da reação foram 
analisados por cromatografia em fase gasosa, em cromatógrafo Varian CP3800, 
dotado de detector de ionização por chama e coluna capilar Porapak Q de 30 m. Os 
resultados mostraram que a reação catalisada pelo óxido misto de Mg/Al levou à 
formação de butanol, acetaldeído, eteno e éter etílico, indicando tanto a presença de 
sítios ácidos como de sítios básicos no catalisador. Por outro lado, os óxidos mistos 
contendo cobre (Cu/Al, Cu1/Mg5/Al e Cu1/Mg1/Al) foram mais ativos do que o óxido 
misto de Mg/Al e apresentaram elevada seletividade para a produção do acetaldeído, 
durante as 3 h de reação, sugerindo um predomínio da atividade desidrogenante 
promovida pelo cobre. 
 
E-mail: cah@uerj.br 
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DESENVOLVIMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTAO E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UERJ (CAMPUS 
MARACANÃ): UM ENFOQUE NAS PRINCIPAIS VERTENTES DA POLITICA 
NACIONAL DE SANEAMENTO BASICO(AGUA, ESGOTO, DRENAGEM E 
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:  
MARCELO OBRACZKA 
Voluntário(s):  
Carine Marques 
Gustavo da Silva Ferreira 
Luana Rangel 
Skarlat Reinnely Alves 
Sofya Machado 
Stephanie Monte 
 
O uso frequentemente inapropriado\inadequado das instalações da UERJ possui um 
reflexo negativo consideravel no âmbito financeiro.Como exemplos dessa conduta 
pouco civilizada podem ser citados os inumeros atos de vandalismo, depredação de 
acionadores de descarga, torneiras de lavatórios,arrancamento das portas dos 
toaletes e outros dispositivos nos banheiros bem como o mau uso geral das demais 
dependencias da UERJ.Frequentemente fruto do desconhecimento e da carencia de 
educação adequadaessa má utilização quando nao ocasiona a interrupção total do 
serviço pode gerar a piora do funcionamento das instalações. No caso da agua por 
exemplo, o uso inadequado contribui para incrementar vazamentos e 
desperdicios,aumentando a conta de água e esgoto enquanto reduz a disponibilidade 
de agua para outras finalidades.O uso nao racional das fontes e pontos de água dos 
banheiros, cantinas, laboratórios, tambem contribuem para gerar mais 
desperdício\consumo. Há tambem desperdícios também em relação à energia elétrica 
e outros insumos no Campus.Com a precariedade do funcionamento e da 
manutenção desses serviços,há uma piora na qualidade de vida dos próprios 
estudantes e demais usuarios da UERJ,uma vez que frequentar o ambiente 
universitario pode se tornar desestimulante, tendo-se que conviver com situações 
muitas vezes degradantes em termos de higiene e asseio dessas instalações.A falta 
de conscientização ou até mesmo ignorância nao se restrigem somente a utilização 
do sistema abastecimento de agua. Residuos dispostos aleatoriamente e depositados 
em locais indevidos contribuem para geração de um meio sujo, nocivo e 
desagradavel. Nesse sentido, é fundamental o enfrentamento dessa situação, nao 
bastando somente providenciar a troca de equipamentos danificados ou mesmo sua 
substituição por outros mais economicos. Como muitas pessoas agem por falta de 
informação, por não entenderem como suas ações refletem no bom funcionamento 
da instituição, e por não saberem que aquilo que fazem é errado, a educação 
ambiental deve ser adotada como uma acao prioritaria,visando a racionalização do 
uso e do consumo, aumento da eficiencia dos sistemas e a minimizacao na geração 
de externalidades e resíduos. Essa projeto se propoe a trazer as informações 
necessarias, para conscientização e (re)educação desse público. Nesse sentido, o 
presente projeto atuará em duas frentes: a primeira teorica,atraves da 
conscientização dos alunos e demais usuarios frequentadores do Campus quanto a 
necessidade e importancia de zelar pelas instalações e em 2o quanto a relevancia do 
uso mais sustentavel e racional de recursos naturais estrategicos e finitos como agua 
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e outros insumos de importancia fundamental para a sociedade.O presente projeto 
se insere nas diretrizes da Lei da PNSB,onde pode ser destacado o fomento ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a 
difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento básico (Item X, 
Art 49, Lei 11445/07) 
 
E-mail: marcelobraczka@gmail.com 
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ESTUDO DE PROPRIEDADES INTERFACIAIS DE EMULSÕES DE ÓLEO EM 
ÁGUA SALGADA NA PRESENÇA DE TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Nathalia Salles Vernin Barbosa 
Estagiário(s):  
Diogo da Silva Duarte 
Gabriele Vitorino dos Santos 
Voluntário(s):  
Gustavo Klinsmann Santos Scholz 
Mariana dos Reis Aboud 
 
Coloides são misturas heterogêneas em que pelo menos uma das fases tem partículas 
de dimensão compreendida entre 1 nanômetro e 1 micrômetro. A matéria de uma 
das fases encontra-se finamente dividida na forma de partículas, sendo denominada 
de fase dispersa, enquanto que a fase contínua é chamada de meio de dispersão. Os 
coloides estão presentes na vida cotidiana, na natureza e em inúmeros processos 
industriais. No processo de extração do petróleo offshore, inevitavelmente ocorre o 
contato entre a água salgada e o óleo devido à água naturalmente presente no 
reservatório ou injetada para auxiliar no processo de recuperação. Embora água e 
óleo sejam praticamente imiscíveis, sua mistura pode formar emulsões coloidais de 
estabilidade considerável, sendo, na maioria das vezes, indesejadas na indústria 
petroquímica. A obtenção de petróleo livre de água e a regeneração da água presente 
no processo dependem da desestabilização de emulsões de água em óleo e de óleo 
em água, respectivamente. Assim, o estudo da estiblidade dessas emulsões é 
bastante importante para a indústria do petróleo. O conhecimento de propriedades 
físico-químicas, em especial as propriedades interfaciais, de misturas coloidais 
envolvendo o sistema água-óleo, na presença de diferentes sais e tensoativo, é de 
grande importância, por exemplo, para o desenvolvimento de processos de 
separação mais eficientes na indústria petroquímica. De acordo com a tensão 
interfacial do sistema, pode-se inferir sobre o aumento ou a diminuição da 
estabilidade da emulsão correspondente. Com o objetivo de investigar tal 
comportamento, mediu-se a tensão interfacial, utilizado um tensiômetro de gota 
pendente OCA 15E, da Dataphysics. Os sistemas estudados envolvem diferentes 
hidrocarbonetos (cicloexano, n-heptano e n-decano), concentrações de solução 
salina de NaCl e concentrações de tensoativos não iônicos. Foi realizada uma etapa 
de validação dos dados obtidos experimentalmente com os encontrados na literatura 
e em estudos anteriores. Paralela à medição da tensão interfacial, foram realizadas 
medidas de potencial zeta dos mesmos sistemas, de forma a estudar a estabilidade 
das emulsões. Na linha computacional, a solução da equação de Poisson-Boltzmann 
foi implementada em Scilab e Fortran. A partir desta solução, utilizando o conceito 
de excesso na interface e aplicando a isoterma de Gibbs, pode-se calcular o excesso 
de tensão interfacial e comparar os resultados computacionais com os experimentais. 
A preferência pela teoria de Poisson-Boltzmann deve-se ao fato de esta ser mais 
simples e demandar menor esforço computacional. 
 
E-mail: lima.eduardo@gmail.com 
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ESTUDO DA COMPRESSIBILIDADE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Saneamento Básico 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANA GHISLANE HENRIQUES PEREIRA VAN ELK 
Estagiário(s):  
Mariana Garcia Lima Bezerra de Araujo 
 
O maior desafio da gestão de resíduos sólidos urbanos atualmente é a disposição 
final, pois aproximadamente 50,8% dos municípios brasileiros vazam seus resíduos 
em lixões (MMA, 2014)., locais inadequados, clandestinos, sem recobrimento e 
controle de resíduos, impermeabilização, drenagem de lixiviados e gases. A Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pela Lei Federal 12.305/2010 
estabelece o encerramento de lixões e que os novos aterros sanitários só poderão 
receber rejeitos, ou seja, aqueles materiais que não podem ser reaproveitados e/ou 
reciclados. Adicional à necessidade de encerramento de lixões e aterros controlados 
exigidos pela PNRS 2010, o Brasil perfila-se entre os maiores consumidores mundiais, 
alcançando o 5° lugar no mundo, gera 78,3 milhões de toneladas por ano de resíduos, 
de acordo com o inventário da ABRELPE 2016 e 85% da população brasileira vive nas 
cidades. Hoje em dia há uma grande dificuldade de encontrar áreas para aterros 
sanitários, principalmente nos grandes centros urbanos. Dentro dessa perspectiva 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. Os primeiros estudos de recalques em 
aterros sanitários datam de 1940, porém apenas na década de 70 os mecanismos de 
recalque foram explicados por Sowers (1973). De acordo com o autor, a compressão 
em aterros se deve a processos mecânicos e biológicos. Na década de 90 autores 
como Charles (1984), Morris & Wood (1990), Conduto & Huitric (1990), Landva & 
Clark (1990), Green & Jamejad (1997), Gabr & Valero (1995), Grisolia & Napoleoni, 
Sagaseta et al(1995), Palma (1995), Wall & Zeiss (1995) começaram a investigar 
áreas com resíduos sólidos e detalhar através de experimentos de campo e 
laboratório a influencia dos processos mecânicos e biológicos na velocidade de 
recalques nos aterros e os fatores intervenientes. No Brasil, os primeiros estudos das 
características geomecânicas foram realizados no final da década de 90 por 
pesquisadores como, Carvalho, (1999), Jucá (1999), Simões (2000), Pereira (2000), 
Abreu (2000), Monteiro (2002), entre outros. Diante destas questões, o presente 
projeto de pesquisa tem como objetivo investigar o comportamento compressivo dos 
resíduos sólidos urbanos a longo prazo, através de um programa de monitoramento 
in situ dos recalques no aterro sanitário de Nova Iguaçu. Com base nos resultados 
dos ensaios realizados, se fará uma previsão dos recalques a longo prazo do aterro 
empregando os modelos de compressibilidade tais como Sowers (1973), Ling et al 
(1997), Oweis (2006) . Meruelo (1995), Marques (2001) e Machado et al. (2008). 
 
E-mail: ANAVANELK@GMAIL.COM 
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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Akira Ohnuma Jr 
Estagiário(s):  
Beatriz Briggs 
Bruno Muricy 
Luanne Faria Sanches 
 
Atualmente, em função de ocorrências climáticas extremas e seus aspectos 
negativos, há uma maior percepção sobre a necessidade de mudança de hábitos e 
paradigmas, como a efetivação de políticas\medidas de cunho mais sustentável para 
racionalização e redução do consumo abusivo de água.Outra vertente é a utilização 
de fontes alternativas para abastecimento utilizando águas de reuso e as águas 
meteóricas(chuva).Já é comum em muitos países o reuso e a regeneração de águas 
servidas, para destinações variadas sendo utilizadas como alternativas atraentes na 
gestão de recursos hídricos.Experiências de sucesso visando a racionalização e 
redução do consumo abusivo de água vem sendo constatadas em diversas 
instituições públicas e privadas de ensino no exterior e no Brasil.A Universidade tem 
por definição o pioneirismo no desenvolvimento de tecnologias para melhoria da 
qualidade ambiental e de vida da população,o que é refletido pelo objetivo principal 
da presente proposta: desenvolvimento das etapas de um projeto piloto para 
captação e aproveitamento de água das chuvas para usos não potáveis tais como 
lavagem de áreas comuns e de veículos e equipamentos, irrigação\rega de áreas 
verdes,descargas dos sanitários.Esse projeto está sendo elaborado visando sua 
implantação em área prioritária, a ser identificada no Campus Maracanã, visando 
entre outros benefícios uma maior racionalização do uso e a redução das contas de 
água (e esgoto)A partir dos dados gerados,será elaborado o projeto básico para a 
área piloto identificada como prioritária\mais viável, incluindo o sistema de captação, 
reservação e distribuição/interligação ao sistema do campus.Na fase atual estão 
sendo levantadas as referencias e outros dados relevantes como o potencial de 
captação e armazenamento de agua de chuva,incluindo levantamento das áreas de 
telhado e do sistema de AP do Campus,além de potenciais áreas para 
armazenamento\tratamento do volume de agua a ser captados.Também se encontra 
em andamento a caracterização do consumo e da demanda,por tipologia de uso.Para 
subsidiar os dados já disponíveis, será elaborado e realizado um questionário 
eletrônico para preenchimento pelos usuarios, referente a informações básicas como 
frequência diária\semanal,permanência no campus,uso das instalações.Espera-se 
ainda demonstrar a viabilidade técnica e econômica do empreendimento, definindo o 
tempo para a amortização dos investimentos na sua implantação e operação.Espera-
se demonstrar a pertinência e a viabilidade de expandir o projeto para atendimento 
de outras áreas e demandas de água no campus,bem como o uso desses sistemas 
“não convencionais” em outras instituições públicas estaduais e também pela 
população em geral.Tais iniciativas poderão gerar uma redução de custos e economia 
de recursos para as famílias e ainda contribuir na divulgação do conceito/necessidade 
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de ações para maior sustentabilidade e da importância e necessidade do uso mais 
racional da água e dos demais recursos naturais e ambientais 
 
E-mail: marcelobraczka@gmail.com 
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INFLUÊNCIA DA MODELAGEM COMPUTACIONAL NO APRENDIZADO DAS 
DISCIPLINAS DOS CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL DA FEN/UERJ/LABCIV 
Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Estruturas 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUCIANO RODRIGUES ORNELAS DE LIMA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Andre Tenchini da Silva 
Estagiário(s):  
Raphael de França Horta Barbosa 
 
Em face do desenvolvimento significativo de novas tecnologias associadas às diversas 
áreas da Engenharia (construtivas, gerenciais, computacionais, entre outras) 
considera-se de vital importância que os profissionais em questão se adaptem 
partindo da reformulação de seus conceitos bem como de suas atitudes. Este atual 
cenário gera uma grande oportunidade para que novas abordagens sejam adquiridas 
com o intuito de desenvolver novos projetos com aspectos relacionadas a inovação 
tecnológica. Visando uma assistência direta à qualidade desses novos profissionais, 
o Laboratório de Computação da Engenharia Civil (LABCIV) da Faculdade de 
Engenharia da UERJ (FEN/UERJ) tem desenvolvido uma série de atividades ligadas 
ao ensino e pesquisa nas diversas áreas da Engenharia Civil que englobam os 
seguintes departamentos: Estruturas e Fundações (ESTR) e Construção Civil e 
Transportes (DCCT). Com o advento da tecnologia, há uma necessidade de inserir 
novas abordagens na grade curricular dos alunos de modo que toda esta dinâmica 
possa contribuir para o desenvolvimento de seus conceitos. Estas atividades tende a 
contribuir de forma significativa para que o engenheiro possa ingressar no mercado 
de trabalho com um currículo alinhado as necessidades que estão presentes na atual 
conjuntura do atual profissional. Dentre as atividades de pesquisa, o LABCIV contribui 
para a realização de Trabalhos Acadêmicos, Iniciação Científica, Projetos de 
Graduação, e ainda, dando todo o suporte para o Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil - PGECIV através da utilização de programas de modelagem 
computacional, tais como, ANSYS e ABAQUS que consideram o Métodos dos 
Elementos Finitos - MEF na modelagem de estruturas ou elemento estrutural. É 
reconhecido a necessidade de inserir esta abordagem numérica no desenvolvimento 
do aluno durante o seu processo de aprendizagem. Relativamente às atividades de 
ensino, a equipe do LABCIV auxilia na realização de aulas das disciplinas de 
Arquitetura e Resistência dos Materiais, e em cursos ministrados pelos próprios 
alunos dos departamentos supracitados contemplando a utilização de programas 
computacionais como AutoCAD, FTOOL e EXCEL. Esta interação proporciona um 
melhor entendimento das abordagens teóricas que são levadas em conta para o 
entendimento dos fenômenos ligados aos cursos de Engenharia. Desta forma, com 
todas as atividades que estão sendo desenvolvidas no LABCIV, espera-se contribuir 
de forma mais eficaz para a formação do Engenheiro Civil visando suprir o mercado 
de trabalho com mão de obra cada vez mais especializada. 
 
E-mail: lucianolima@uerj.br 
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INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS EM SISTEMAS DE TRANSPORTE 
URBANO 
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):  
Lucas de Pantis 
Voluntário(s):  
Daniel de Souza Cintra Barbosa 
 
O presente projeto está associado em grande parte à sua dimensão voltada para os 
sistemas de energia de suprimento ao transporte e ao meio ambiente de alto impacto 
social uma vez que trata de soluções de vanguarda tecnológica. Trata-se, portanto, 
da mudança dos sistemas de propulsão veicular rodoviária que passa a ser 
eletrificado. Assim, atua na questão da mobilidade e do transporte público 
destacando-se, inclusive, os ônibus elétricos bem como no grave problema de saúde 
a que a população está exposta devido às emissões atmosféricas dos veículos 
tradicionais à combustão interna. Ampara-se para isto nos estudos de medicina social 
ao identificar os males à saúde decorrentes da exposição aos gases tóxicos emitidos 
por estes veículos. 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 atingir 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. Especificamente o trabalho em pauta apresenta aspectos da 
matriz de transporte do Brasil, estatísticas referentes às frotas de ônibus, a 
tecnologia de tração de ônibus elétricos e o seu desempenho comparativo com 
sistemas convencionais. Incluem-se estimativas de utilização destes ônibus dotados 
de tração elétrica, por exemplo, em frotas de transporte público apresentando-se 
perspectivas onde sobressaem os benefícios energéticos e ambientais desta 
tecnologia. Especialmente no estado do Rio de Janeiro, que possui sua principal 
atividade econômica o turismo. 
 
E-mail: lapp_uerj@yahoo.com.br 
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LEVANTAMENTO, REDESENHO E ATUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES DO CTC NO CAMPUS 
MARACANÃ 
Área temática: Engenharias / Engenharia civil / Construção Civil 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANA CRISTINA DA MOTA CORDEIRO 
Estagiário(s):  
Ana Karoline de Souza Monteiro 
Voluntário(s):  
Breno de Oliveira Carvalho 
 
.Introdução 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 andares do Prédio João Lyra 
Filho e, também, os andares do Prédio Reitor Haroldo Lisboa e anexo. . Objetivo: 
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. . Atividades desenvolvidas: Até o presente momento foram 
levantadas todas as plantas cadastrais existentes das unidades do CTC no Campus 
Maracanã e realizado levantamento físico do terceiro, do quinto e do sexto andares 
do Pavilhão João Lyra Filho e do Pavilhão Haroldo Lisboa. As plantas cadastrais foram 
atualizadas e digitalizadas. Através do preenchimento dos formulários previamente 
elaborados, foram registrados dados referentes à utilização, estado de conservação 
e recursos de todos os ambientes. . Resultados: Os resultados obtidos com os 
levantamentos, visitas ao local, informações contidas nos formulários e reuniões - 
ainda que informais - com os professores e técnico-administrativos que trabalham 
nas salas e laboratórios de cada Unidade do CTC no Campus Maracanã, são 
apresentados na forma de desenhos digitalizados. Dessa maneira o CTC vai poder 
acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dessas Unidades. 
 
E-mail: acriscor14@gmail.com 
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MELHORIA DA GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO RIO 
MACACU ATRAVES DA IMPLEMENTAÇÃO DO REUSO DE EFLUENTES COM 
BASE NO ESTUDO DE CASO DE UM SISTEMA DE TRATAMENTO/REUSO PARA 
FERTIRRIGAÇÃO EM CACHOEIRAS DE MACACU, RJ 
Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Recursos Hídricos 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCELO OBRACZKA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Daniele Maia Bila 
Estagiário(s):  
ADRIANA DE SOUZA CAMPOS 
Bruno Muricy 
Douglas Rosario 
 
De acordo com estimativas, cerca de 40 m3/s de água potável são produzidos 
somente na ETA Guandu, para uso cotidiano de boa parte da população da RMRJ. 
Considerando que cerca de 80% desse total é transformado em esgoto, pode-se 
depreender que a vazão resultante - cerca de 32 m3/s – é lançada diariamente nos 
corpos receptores locais, boa parte sem o devido tratamento. Em uma época 
caracterizada pelo grande estresse hídrico, aumento das tarifas de água além das 
crescentes exigências por parte da sociedade por ações mais enérgicas de 
sustentabilidade, especialmente pelo poder público, o descarte dessas vazões nos 
corpos receptores pode ser considerado como um imenso e injustificado desperdício. 
Parte desse imenso caudal poderia ser reutilizada, contribuindo substancialmente 
para minimizar os problemas de crescente carência e escassez de água. O que se 
constata em termos da falta de iniciativas para na realidade atual da RMRJ pode ser 
caracterizada como uma oportunidade não aproveitada no sentido de racionalizar a 
gestão e o uso da água, melhorar a qualidade ambiental das bacias hidrográficas da 
região, e ainda promover um novo paradigma de sustentabilidade junto à população 
de nosso estado. Em que pese a existência de iniciativas isoladas restritas a iniciativa 
privada, a reduzida prática de reutilização de águas servidas no cenário atual pode 
ser atribuída em boa parte a alguns aspectos chave como: (1) dificuldades de 
conectividade – inclusive do ponto de vista físico - entre que produz e quem poderia 
consumir água de reuso, (2) carência de informações, de procedimentos, legislação 
e mesmo de instrumentos de incentivos ao reuso que considerem a realidade do RJ. 
O presente projeto tem como objetivo mapear as potencialidades e caminhos críticos 
para implementação do Reuso com base em um estudo de caso de uma ETE em C. 
de Macacu que destina parte do efluente tratado para fertirrigação de várias culturas 
vizinhas. Trata-se de uma região muito carente, com IDH reduzido e a presente 
pesquisa se dispõe ainda a realizar um inventário de demandas potenciais de água 
de reuso que possam ser atendidas pela referida ETE, garantindo o fornecimento de 
aguas servidas para tratamento e gerando, benefícios ambientais e econômicos. O 
principal rio\corpo receptor local é o Rio Macacu, um dos mais relevantes para o 
abastecimento da região de Niterói e São Gonçalo, e a promoção de uma gestão mais 
sustentável de recursos hídricos nessa bacia certamente impactará positivamente na 
qualidade ambiental do rio e de sua própria bacia. Espera-se ainda que o presente 
estudo gere dados e conhecimento para difusão dessa tecnologia\ferramenta de 
gestão. Esse conhecimento poderá contribuir para sua implementação tanto no caso 
da região em estudo, como também em outras localidades que enfrentam situações 
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adversas em relação a disponibilidade de água e de carência de pujança econômica 
que pode estar ocorrendo em função dessa escassez. 
 
E-mail: marcelobraczka@gmail.com 
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MEDIÇÃO E DIAGNÓSTICO ACÚSTICO DO TEATRO MUNICIPAL DE NOVA 
FRIBURGO 
Área temática: Engenharias / Engenharia mecânica / Mecânica dos Sólidos 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: INSTITUTO POLITECNICO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROBERTO AIZIK TENENBAUM 
Estagiário(s):  
Tainara de Padua Assis 
 
Nova Friburgo é uma cidade localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro. 
Do ponto de vista cultural, as atividades teatrais e musicais têm destacada 
importância para a população local, sendo, portanto, necessária a existência de locais 
com qualidade acústica. Muitos teatros das cidades brasileiras são projetados sem a 
devida contratação de um profissional especializado em acústica, resultando, em 
salas com defeitos acústicos. O presente estudo tem como objetivo principal o 
diagnóstico acústico do teatro Municipal de Nova Friburgo, a partir do levantamento 
das suas respostas impulsivas, para diversos pares fonte-microfone comparando os 
parâmetros de qualidade acústica medidos com os valores considerados como ideais 
para o uso e volume da sala em estudo. Obtida a resposta impulsiva de uma sala 
para um par fonte-microfone, é possível calcular uma variedade de parâmetros 
subjetivos que têm a função de quantificar a qualidade acústica do recinto. Todos os 
parâmetros de qualidade acústica de uma sala podem ser obtidos a partir do 
levantamento da sua resposta impulsiva (RI), que consiste na determinação do 
comportamento da sala mediante um estimulo em todas as frequências sonoras na 
faixa audível. Para levantar a RI é necessário posicionar uma fonte sonora e um 
receptor. Isso precisa ser bem estabelecido, pois para cada posição do par fonte-
receptor uma RI diferente é obtida. Foram selecionadas dez posições na plateia do 
teatro para medição de respostas impulsivas monoauriculares, utilizando-se 
microfones de pressão. O sinal de excitação utilizado foi uma varredura em 
frequência (sweepsine) de média duração, enviado por uma fonte sonora 
onidirecional, localizada próxima ao centro do palco. Para a determinação das 
respostas impulsivas monoauriculares, cinco varreduras para cada posição de 
receptor são emitidas de modo a se extrair uma média. Para cada excitação emitida 
uma pré-ênfase é aplicada de modo a ampliar a relação sinal-ruído, particularmente 
na região de baixa frequência. Uma compensação da resposta em frequência do alto-
falante de medição também é aplicada de modo a corrigir a sua não planaridade. Em 
seguida, são computados os principais parâmetros de qualidade acústica nos 
diferentes pontos do teatro, sendo feito um estudo comparativo de sua uniformidade. 
Finalmente, os valores computados a partir das medições são comparados com 
respeito aos valores considerados como ideais para o uso e volume da sala em 
estudo. A comparação dos resultados obtidos com os da literatura permite afirmar 
que a sala é superamortecida, possui boa inteligibilidade e pouca uniformidade. 
 
E-mail: ratenenbaum@gmail.com 
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USO DE INDICADORES PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 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):  
Skarlat Reynnely Alves 
 
Indicadores operacionais vêm sendo crescentemente empregados na 
gestão/planejamento e na avaliação da prestação dos serviços de saneamento.Ao 
avaliar parâmetros de controle nos afluentes de 5 ETE’s na AP5, Z. Oeste do RJ, a 
pesquisa identifica que os esgotos brutos vêm apresentando concentrações de carga 
orgânica inferiores àquelas convencionalmente adotadas para valores teóricos de 
referência nos projetos bem como base para ações de planejamento, controle e 
monitoramento. A adoção de valores teóricos pode levar a números não corretos, 
refletindo no cálculo de indicadores e metas operacionais que não condizem com a 
realidade.Em função de aspectos que possuem considerável interveniência nas 
vazões de esgotamento como sazonalidade, pluviosidade, e existência de infiltrações 
e extravasores na rede, suas medições deverão ser feitas ao longo das 24 h do dia, 
ao longo do ano, nas entradas das ETE’s e em pontos estratégicos do sistema (como 
suas principais elevatórias), para aferi-las com a precisão necessária.Quanto à 
avaliação por intermédio de Indicadores, deve ser estudada a viabilidade de se 
agregar ao sistema de gestão um Indicador específico referente a eficiência do 
tratamento das ETE’s, a ser atrelado a metas quinquenais, a semelhança dos demais 
indicadores operacionais.Muitas das ETE’s avaliadas operam aquém de sua 
capacidade, frequentemente devido a boa parte da vazão de esgoto não ser captada, 
seja pela inexistência e/ou pela baixa eficiência/ociosidadeda rede coletora. Sendo 
essas ligações domiciliares “intralotes” de responsabilidade dos usuários,são por isso 
encaradas de forma genérica e secundária pelo modelo de gestão vigente.Muitos 
usuários desconhecem a importância de se ligar corretamente a rede e/ou não tem 
interesse em investir nessa questão. Visando aumentar a adesão e reduzir essa 
ociosidade, deve ser dada maior prioridade a rede coletora, inclusive no que diz 
respeito à efetivação das ligações domiciliares.Isso inclui a realização de 
campanhas/ações de conscientização da população voltadas para a importância de 
procederem a conexão a rede de forma adequada bem como ações diretas de 
incentivo a sua execução (financiamento na conta de esgoto, implementação de 
programas de treinamento de instaladores locais).Quanto aos maiores investimentos 
ora sugeridos para o sistema de captação e coleta de esgotos, pode ser avaliada a 
alternativa de serem em parte contrabalançados por menores investimentos no 
tratamento.Tal opção é reforçada a partir dos resultados obtidos na pesquisa, quando 
se constatam na prática concentrações e cargas afluentes mais reduzidas as ETE’s 
em operação do que aquelas originalmente previstas. Tal situação indica que o 
tratamento secundário adotado como padrão mínimo nos moldes atuais pode ser 
considerado como um “luxo”, tendo em vista a realidade que nos cerca, onde boa 
parte dos efluentes não é sequer captada pelo sistema de esgotamento, sendo 
lançada via de regra “in natura” nos corpos hídricos locais. 
 
E-mail: marcelobraczka@gmail.com 



 

0523 
 

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 das disciplinas de IEP (Introdução a 
Engenharia de Produção) e na eletiva de Empreendedorismo da Faculdade de 
Tecnologia (FAT), por meio das Metodologias Ativas de Aprendizagem e da Educação 
Empreendedora, onde a aluna trabalhara 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 
de Introdução à Engenharia de Produção (IEP), foram baseadas na Educação 
Empreendedora e no desenvolvendo das habilidades socioemocionais. Na ONG foram 
também desenvolvidas atividades lúdicas, como o teatro e atividades esportivas. Na 
disciplina de IEP, a aluna apoiou os alunos no desenvolvimento do projeto da 
disciplina. A aluna está cursando a disciplina de empreendedorismo, e recebendo 
treinamento para atuar na docência na disciplina no próximo semestre. A aluna 
participou de palestras de divulgação da Uerj, na cidade do Rio de Janeiro, participou 
da feira de Universidades: Uniexpo Vale 2018 em São José dos Campos e da FLIR 
2018 (Feira do Livro de Resende). Os resultados alcançados atingiram os objetivos 
esperado, desenvolvendo a educação empreendedora e a habilidades 
socioemocionais, desejadas no mercado de trabalho. 
E-mail: rita.bittar@hotmail.com 
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INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DE UM SISTEMA DE 
CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA 

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 
Supervisor(es) Participante(s):  
André Luiz Sá 
Marcelo Obraczka 
Estagiário(s):  
Carlos Leonardo Galvao Rodrigues 
Jaqueline Areas de Almeira 
Karla dos Santos Silva 
Livia de Oliveira Ganem 
Instalações hidráulicas prediais de águas pluviais de edificações urbanas são 
fundamentais, sejam aos sistemas de microdrenagem, como na racionalização do 
uso da água, na medida em que promovem a coleta e o armazenamento da água da 
chuva para uso posterior. O aproveitamento das águas pluviais requer adoção de 
tecnologias capazes de garantir a operação das instalações hidráulicas prediais de 
maneira a obter o transporte do escoamento da chuva, sem acarretar prejuízos à 
edificação e aos sistemas públicos de coleta na drenagem pluvial. Este trabalho teve 
como objetivo principal desenvolver um projeto de captação, transporte, tratamento 
e armazenamento de água da chuva da edificação da garagem do Campus Maracanã, 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-MAracanã). A metodologia 
consiste do cálculo do dimensionamento das instalações hidráulicas prediais de águas 
pluviais, conforme a NBR 10844/1999 das Instalações Prediais de Águas Pluviais e 
da NBR 15527/2007 referente a Água de chuva aproveitamento de coberturas em 
áreas urbanas para fins não potáveis - Requisitos. O sistema projetado utiliza área 
de cobertura de 30 m2 a partir de captação das águas pluviais em calhas e 
condutores verticais instalados no telhado da garagem de veículos da UERJ, face 
sudeste da edificação em direção a um sistema de armazenamento composto por um 
reservatório de 1000 litros. O cálculo utiliza o método racional, com intensidades 
pluviométricas baseadas na relação intensidade-duração-frequência (IDF) a partir do 
pluviômetro de Saboia-Lima (Rio Águas, 2010) e a equação de Manning-Strickler 
para o dimensionamento das instalações hidráulicas prediais de águas pluviais. Os 
resultados informam uma intensidade pluviométrica utilizada de 177 mm/h para um 
período de retorno de 5 anos, com vazão de projeto total de 102 litros/minuto. O 
dimensionamento da calha semi-circular e do condutor vertical obteve valores de 
diâmetro de 100 mm. No caso do tratamento do volume inicial precipitado, os 
resultados indicam uma separação de 1 mm de first-flush (FF) com volume total 
estimado de 0,0347 m3 ou 34,7 litros, projetado para tubos e conexões com 
dimensões apropriadas em 2 segmentos designados first-flush primário (FF1) e 
secundário (FF2). De modo atender as condições iniciais do projeto, optou-se por um 
volume armazenado de 1000 litros como requisito de análise da qualidade da água 
da chuva. Pode-se concluir que a elaboração do projeto de instalações hidráulicas 
prediais de águas pluviais é fundamental para a execução das condições instaladas 
na medida em que se reduz as interferências de possíveis inconvenientes 
relacionados ao custo de implantação e de operação do sistema. 
E-mail: akira@uerj.br 
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APROVEITAMENTO DE EFLUENTE TRATADO PROVENIENTE DA ETE ALEGRIA 
PARA REÚSO EM ÁREAS URBANAS 

Área temática: Engenharias / Engenharia sanitária / Recursos Hídricos 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCELO OBRACZKA 
Estagiário(s):  
ADRIANA DE SOUZA CAMPOS 
 
Nos últimos anos muitas cidades brasileiras viveram situações de desabastecimento 
de água, gerados pela escassez de água somada a um consumo crescente e 
descontrolado, além de uma gestão ineficiente de recursos hídricos. Neste cenário o 
reúso de águas se apresenta como uma solução interessante para atender a 
demandas que não necessitam de qualidade muito restritiva. Apesar de ser uma 
prática já bastante explorada em outros países, principalmente aqueles em situação 
de estresse hídrico, no Brasil na prática ele ainda é incipiente, a execeção do mundo 
corporativo, i.g, as grandes empresas e corporações.O presente trabalho objetiva 
avaliar de forma exploratória o potencial de aproveitamento do efluente tratado 
proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Alegria, localizada no bairro 
do Caju, Rio de Janeiro. Para isso foram levantadas informações a cerca do sistema 
de tratamento existente, bem como estudos de caso similares e 
legislações/normatizações que regulamentem a prática do reúso de efluentes no 
Brasil e no mundo.Em se tratando da Região Metropolitana do Rio de Janeiro foram 
enfocadas as demandas por agua de reúso urbano e industrial.Foram adotados como 
usos prioritários para a água regenerada(de reuso) os de cunho industrial que não 
necessitam de qualidade muito alta (como lavagem de patios, pisos e equipamentos; 
usos sanitários), mas que concomitantemente demandem grandes vazões de 
consumo. A partir dessas premissas básicas, foi realizado um inventário de potenciais 
consumidores para esses efluentes e que se localizem em proximidade da ETE 
adotada como ponto de partida da pesquisa (ETE Alegria). Também foi feito um 
estudo de custos para o transporte da agua de reuso em caminhão pipa, comparado 
com o fornecimento de agua potável através do sistema convencional (rede publica) 
gerando um raio de viabilidade para a utilização desde modal de transporte. A partir 
do inventário de consumidores em potencial e desse raio de viabilidade pode-se obter 
um mapeamento dos estabelecimentos (empreendimentos) que podem obter 
vantagem econômica ao substituir a água potável por água de reúso em suas 
instalações.Com base nos resultados obtidos pode-se constatar ainda algumas 
potencialidades do Reuso - tais como a disponibilidade de grandes vazões de efluente 
tratado de boa qualidade em pontos estrategicos como nas ETE's - ao mesmo tempo 
que foram identicadas determinadas fragilidades e caminho criticos para 
implementação do Reuso em nossa realidade. Entre eles podem ser destacados a 
carência de uma cultura ( e de conhecimento) de Reuso bem como de 
legislação\regulamentação pertinente, o que é fundamental para conferir maior 
segurança e respaldo as atividades a ele relacionadas. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO PARA TREINAMENTO EM HABILIDADES 
DE GESTÃO DA SAÚDE APLICADO AO CONTEXTO DE UM HOSPITAL DIA 
Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / Gerência de Produção 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
RICARDO MIYASHITA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Thais Spiegel 
Estagiário(s):  
Danilo Fontenele Wimmer 
Ruan dos Santos Barreto 
 
Este projeto tem como objetivo desenvolver um jogo de treinamento para alunos e 
profissionais da área da saúde para o aprendizado na gestão de processos de um 
Hospital Dia, passando por diversos elementos que compõem sua cadeia de 
operação, desde a necessidade de uma equipe médica, até a importância da sala 
cirúrgica. Nesse sentido este trabalho possui foco na busca pela melhoria da gestão 
de operações de saúde seja ele nas diversas áreas da administração. Vemos cada 
vez mais, os hospitais tendo que quer mais eficientes no atendimento concedido, com 
o aumento no número de pacientes. Desse modo, a criação de uma metodologia de 
aprendizado de gestão para o ramo de saúde é uma ferramenta importante na busca 
da melhoria contínua da gestão de operações hospitalares. Um hospital bem 
gerenciado conquista o seu objetivo usando menos recursos, sejam eles humanos ou 
materiais. Difundir a necessidade de mapeamento e controle dos processos e 
reconhecer a importância da melhoria dos processos é fundamental para a 
organização como um todo. No jogo, o profissional perceberá a influência do seu 
trabalho para a organização. O impacto de suas decisões gerenciais, deve levar em 
conta outras perspectivas que não são intuitivas e muito menos foram vistas 
anteriormente. Entender o fluxo de pessoas, materiais e serviços em um hospital é 
de suma importância, conhecer como adquirir recursos e economizar os mesmos. A 
experiência de jogar proporciona ao jogador um ponto de vista diferenciado sobre a 
organização. No jogo o seu foco será o sucesso da organização, com o papel de um 
Gerente. Terá problemas gerenciais que estão presentes no dia a dia de um hospital. 
E observará o desdobramento dos fatos, o seu desempenho e o resultado obtido, 
tudo visualmente numericamente. Obtendo o sucesso ou o fracasso da organização. 
A construção do jogo se baseou na metodologia Design Thinking, em que aplica o 
conceito do diamante duplo, em que suas fases são: Descobrir, Definir, Desenvolver 
e Entregar. Além disso, foi usado o Business Game Canvas, que auxiliou a criação do 
tipo de jogo, as regras, tabulações, objetivos e critérios qualificadores do Hospital 
Dia. O resultado do trabalho foi um jogo de tabuleiro que se mostrou eficaz para 
treinar estudantes e profissionais da área de saúde em conceitos importantes na 
gestão de um Hospital Dia. O jogo foi capaz de reproduzir as relações de dependência 
entre os elementos do modelo de negócio de hospitais dia. Espera-se que este 
instrumento possa ser útil para desenvolvimento de habilidades de gestão dos 
profissionais da área da saúde. 
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ELABORAÇÃO DE CASO DE DISCUSSÃO EM GESTÃO DE SAÚDE 
Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / Gerência de Produção 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
RICARDO MIYASHITA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Thais Spiegel 
Estagiário(s):  
ANA CLARA NANES RANGEL SIMÕES 
FÁBIO CASZ ORLEAN 
ISABELA NOVAES ALEXANDRE 
 
Esse artigo tem como objetivo o desenvolvimento de um caso de discussão em gestão 
da saúde para treinamento de alunos de graduação, pós graduação e profissionais 
da área de gestão da saúde. Os sistemas de saúde sofreram ampliação e aumentos 
significativos da complexidade do atendimento, ao longo dos anos houve um 
crescimento da demanda por serviços de saúde, aumento dos custos e das restrições, 
além das constantes modificações nas práticas clínicas. Com isso, a necessidade de 
uma gestão mais efetiva sobre os recursos e a qualidade do atendimento, faz-se 
essencial. Assim, a Gestão Hospitalar vem se tornando, nos últimos anos, um tema 
bastante recorrente, já que é uma área com muito potencial de aprofundamento, 
apesar de existir uma carência de artigos identificando e discutindo essas práticas 
nas organizações de saúde. O desenvolvimento deste caso foi motivado pelo 
interesse em aprofundar o conhecimento dos graduandos em gestão hospitalar, visto 
que este é um tema pouco abordado na literatura brasileira e considerando que os 
hospitais brasileiros possuem grande carência no gerenciamento de suas atividades. 
Em particular, o HUPE foi escolhido para aplicação do projeto, por ser o hospital 
universitário da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), pela praticidade, 
proximidade e certo vínculo afetivo dos autores com o mesmo. Considerando que há 
um histórico da gestão hospitalar brasileira ser realizada por médicos, as aptidões 
necessárias para que o hospital seja bem gerido são por muitas vezes negligenciadas, 
uma vez que a formação dos mesmos carece de tais conceitos. Por isso, cursos da 
área tecnológica, que possuem vertentes em gestão e planejamento, se mostram 
como propulsores de possíveis melhorias destas áreas. Na revisão da literatura 
estudaram-se assuntos relacionados à gestão da saúde e o Método do Caso, que é o 
método pelo qual se aplicam os casos de discussão em salas de aula. Como 
instrumento para o desenvolvimento deste projeto usou-se o Design Thinking, 
através do modelo Duplo Diamante que possui quatro fases: descobrir, definir, 
desenvolver e implementar. O caso foi aplicado a alunos universitários onde, diversas 
proposições e investigações foram realizadas com o intuito de propor soluções ao 
caso, dando oportunidade também a vislumbrar possíveis melhorias ao Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Conclui-se apresentando os resultados obtidos 
na aplicação do caso de discussão junto aos estudantes a fim de trazer um legado ao 
aprendizado e ao hospital. 
 
E-mail: ricardomiya@gmail.com 
  



 

0528 
 

 
ELABORAÇÃO DE CASOS EM GESTÃO DE OPERAÇÕES EM SAÚDE PARA 
ENSINO NA GRADUAÇÃO UTILIZANDO DESIGN THINKING 
Área temática: Engenharias / Engenharia de produção / Gerência de Produção 
Centro: CENTRO DE TECNOLOGIA E CIENCIAS 
Unidade: FACULDADE DE ENGENHARIA 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
RICARDO MIYASHITA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Dércio Santiago Júnior 
Thaís Spiegel 
Estagiário(s):  
Daiane da Silva Lima 
Viller Contarato Soares 
 
Este trabalho trata da elaboração de casos de discussão em Gestão de Operações em 
Saúde, para alunos de graduação das áreas da saúde e de gestão, que de maneira 
integrada pode perceber e propor soluções diferenciadas como também, ser utilizado 
em aulas de gestão da saúde que utilizam o Método do Caso (Case Method). O 
método do caso é uma ferramenta pedagógica, que utiliza experiências das empresas 
em suas trajetórias e aplicabilidade, dos avanços na área tecnológica, de logística, 
de pessoal e administrativa para levar os estudantes a refletirem e analisarem 
situações reais. É comum que os gestores de organizações da área da saúde sejam 
profissionais sem formação em gestão. Por outro lado, profissionais com formação 
em gestão, quando vão tomar decisões na área de saúde sentem falta de informações 
técnicas pertinentes. A expectativa é que o estudo de problemas de gestão de 
operações de saúde seja feito em conjunto por profissionais de saúde e por 
profissionais de gestão Portanto, este trabalho procura abordar a importância do 
método do caso na formação de profissionais da área da saúde e da área de gestão, 
através de embasamentos teóricos, inicialmente distinguindo case method de case 
study. Em seguida estabelecendo uma relação entre os conceitos de case method 
com o foco deste estudo. O caso elaborado envolve o tema de alocação de recursos 
laboratoriais do setor de Hematologia e Urinálise do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto (HUPE) e da Policlínica Piquet Carneiro (PPC). Como base para guiar o 
processo de elaboração do caso foram utilizadas as etapas do método Design 
Thinking, que são: Descoberta, Definição, Desenvolvimento e Entrega. Inicialmente 
realizou um levantamento bibliográfico. realizou observações em campo, coletando 
informações no HUPE e na PPC referentes aos exames de Hematologia e de Urinálise. 
A seguir foi elaborado o caso de discussão, cujo núcleo de análise central versa sobre 
a unificação ou não dos respectivos setores, que se encontram inicialmente 
duplicados. Foi feita uma aplicação piloto do caso em uma turma de graduação em 
Engenharia de Produção, com resultado satisfatório. A discussão do caso abriu 
perspectivas para medidas que poderiam eventualmente ser adotadas pelas direções 
das respectivas unidades, como por exemplo, a unificação da coleta de urina na PPC, 
a manutenção da duplicação das estruturas para o exame de sangue, a concentração 
dos processamentos de exames no HUPE e a descentralização das entregas dos 
resultados em ambas unidades, utilizando tecnologia digital. 
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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: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA ALICE GONCALVES ANTUNES 
Voluntário(s):  
EVELYN VALVERDE 
 
O projeto Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária contribui para a 
formação de profissionais em tradução dentro e fora da UERJ, tem forte relação com 
a Extensão, com o Ensino e com a Pesquisa (em tradução, em particular). Justifica-
se por sua contribuição para a formação de profissionais da área de Tradução, uma 
demanda importante não só do corpo discente do Instituto de Letras da UERJ como 
também do Rio de Janeiro, cujas Universidades públicas não oferecem o curso de 
Tradução Literária, em particular. Justifica-se ainda por sua contribuição para a 
formação de profissionais informados através da leitura e da tradução de textos 
produzidos por experts na prática tradutória e por sua contribuição para a produção 
de materiais que podem vir a ser utilizados por alunos de tradução provenientes das 
comunidades interna e externa. Entre seus objetivos específicos, o projeto Formação 
de Tradutores: Prática de Tradução Literária prevê o desenvolvimento de uma série 
de habilidades, tais como: 1. mobilizar conhecimento aprofundado das línguas e das 
culturas postas em contato na atividade de tradução; 2. incorporar práticas que 
permitam aprender sobre princípios, normas ou tendências da tradução literária; 3. 
gerenciar seu método de trabalho, tomando decisões de diferentes ordens, como, 
por exemplo: a. decisões de nível macro, referentes à definição do objetivo 
socioliterário na direção para a qual irá canalizar seus esforços; e, b. sobre as rotinas 
de ordem micro, tais como: a quantidade das leituras e revisões dos textos fonte e 
alvo, o foco (léxico-gramatical, contextual ou estético), a ordem de cada uma delas, 
etc. Diversas atividades foram desenvolvidas durante o ano de 2018, a saber: 1. 
leitura de textos que tematizam o processo de tradução literária e que forneçam 
insumos para a depreensão desses processos (resenhas, textos teóricos, diversas 
traduções de uma mesma obra, etc.); 2. interação com acadêmicos, tradutores, 
autores de obras traduzidas, produção de ensaios, seminários, etc; 3. tradução de 
textos que comentam os processos de tradução literária produzidos por tradutores 
experimentados; 4. revisão dos textos traduzidos; 5. tradução de textos literários (já 
traduzidos por tradutores profissionais para comparação). Neste pôster, 
apresentamos os produtos desenvolvidos pelos alunos(as) ingressantes pelo sistema 
de reserva de vagas e outros participantes-voluntários que participaram ativamente 
do projeto durante o ano de 2018. 
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LETRAS, ENSINO E DIVERSIDADE ÉTNICA: EM COLABORAÇÃO COM A 
APRENDIZAGEM DAS CULTURAS AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 
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: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
NORMA SUELI ROSA LIMA 
Estagiário(s):  
Isabel Gomes de Oliveira 
Priscila de Souza Marcelino 
 
O projeto existe desde 2016 e tem por finalidade auxiliar graduandos, graduados e 
sociedade em geral a promoverem, em suas atividades profissionais e sociais, a 
igualdade racial e o respeito à diversidade através do ensino da cultura afro-brasileira 
e indígena, conforme as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. Importa-nos pensar nas 
contribuições destes segmentos étnicos para a cultura brasileira, a fim de 
desestabilizar os modelos epistemológicos dominantes e desenvolver nos educandos 
e educadores tanto a capacidade de indignação, quanto a postura inconformista, 
procedimentos necessários para rever modelos hegemônicos impostos. A justificativa 
para estas ações extensionistas é a de que, embora a obrigatoriedade da 
aprendizagem destes conteúdos já tenha contemplado mais de uma década, 
percebemos serem ainda tímidas ou poucos sistemáticas estas iniciativas nas práticas 
cotidianas (inclusive escolares). Desde 2015 o projeto tem envolvido alunos da 
Graduação e da Pós (nos primeiros anos da Especialização) em debates, grupos de 
estudo e no evento Encontro de Letras com a Diversidade (Elede), que contou com 
participantes de revelância na área, sempre com eixos temáticos como Elede e as 
Leis 10.639 e 11.645 (2015), Elede e as literaturas de língua portuguesa: 
escrita/oralidade (2016), Elede e os 40 anos da Tropicália (2016), realizado mesmo 
com salários atrasados há três meses e com a Universidade em greve, tendo tido os 
participantes Simone Ricco (ativista/SME); Simone Caputo Gomes (USP), Rita 
Chaves (USP), Tatiana Pequeno (UFF), Jurema de Oliveira (UFES), Vanessa Riambau 
(UFPb), entre outros, além de ter levado para a comunidade acadêmica inúmeros 
eventos como contações de estórias africanas e indígenas, tambor de crioula, 
indígenas da Aldeia Maracanã, entre outros. Os participantes tiveram contato com 
Oficinas em escolas estaduais e municipais. Atualmente, contamos com uma bolsista 
e voluntário(a)s, inclusive dos dois Mestrados da FFP (ProfLetras e Acadêmico). Como 
uma ação pioneira no Departamento de Letras, percebemos que o estabelecimento 
destes debates trouxeram como consequência o interesse da comunidade interna da 
UERJ (da Graduação e da Pós) de realizar atividades sobre a diversidade, como 
ocorreu recentemente na Semana de Letras, organizada pelo Centro Acadêmico, da 
qual participei como convidada da mesa-redonda "Ensino de Literatura e relações 
etnicorraciais" e que trouxe reflexões sobre "Por uma escola sem 
homo/lesbo/transfobia", "Homoerotismo e expressões homoculturais no Brasil", 
"Violência, pobreza e discriminação ainda tem cor", "A escola a favor da diversidade 
religiosa", "Identidade negra na literatura", "Ensino de literatura e relações 
etnicorraciais". Para o ano de 2018, o tema será Elede e as escritas negras e 
indígenas. 
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LETRASPRETAS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 
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):  
Larissa Ferreira de Sousa França 
Maria Verônica da Silva 
Voluntário(s):  
Amanda Regina dos Santos Lourenço 
Cinthia Hellen Martiniano Teixeira 
Jacqueline Oliveira Mendes 
Jacqueline dos Santos Fernandes 
Patrícia Scarlett de Macedo Isidorio 
Raphaella Cristina de Souza 
Yasmin Cibelle Soares da Silva Alves 
 
O LetrasPretas é um desdobramento do projeto “Leituras Críticas de Autoras Negras 
Contemporâneas”, cadastrado junto ao Proiniciar/Caiac-UERJ. Visando, a princípio, 
analisar a produção literária feminina de autoria negra, o projeto resultou no blog 
LetrasPretas, que semanalmente publica resenhas, ensaios e relatos de/sobre 
mulheres negras. Desde setembro de 2017, o blog já publicou textos sobre 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 projeto 
inicialmente contava apenas duas voluntárias: eu e a aluna Larissa França, que 
atuamos atualmente como coordenadoras do LetrasPretas. Como estratégia de 
divulgação, criamos uma página no Facebook, na qual semanalmente difundimos os 
links dos textos; a página favorece uma rápida interação com o público, propiciando 
maior notoriedade ao projeto. Atualmente, o LetrasPretas é formado por nove 
integrantes, todas alunas e ex-alunas da UERJ, negras e cotistas, que participam 
também de um grupo de estudos sobre raça e gênero; e foi recentemente 
contemplado com duas bolsas (EIC e ID). Podemos destacar ainda outras atividades 
realizadas pelo grupo: em 2017, fui uma das representantes do grupo no “Sarau 
Raízes”, promovido pelo GT de Combate às Opressões do Sepe de Niterói no Centro 
Cultural Paschoal Carlos Magno. Em 2018, representei o LetrasPretas no “Sarau das 
Mulheres”, evento também realizado pelo Sepe no C. E. Paulo Assis Ribeiro, em 
Pendotiba. A convite da direção do Instituto de Letras da UERJ, realizamos o evento 
“De luto mas em luta: Marielle presente!”, em homenagem à vereadora negra 
Marielle Franco, executada no dia 14 de março; esse evento foi posteriormente 
repetido na faculdade de Direito da UERJ. Em maio de 2018, organizamos o Encontro 
LetrasPretas, realizado no Instituto de Letras da UERJ, que por três dias promoveu 
cinedebates e mesas-redondas; participei da organização do evento, além de 
coordenar um debate e compor uma mesa sobre não-pertencimento. O Encontro 
também recepcionou alunas e alunos negros ingressantes na UERJ. Ainda em 2018, 
o LetrasPretas foi convidado a gravar pela Rádio UERJ programas sobre temas 
associados às vivências de mulheres negras, dos quais venho participando. Assim, o 
LetrasPretas vem atuando ativamente em favor da produção intelectual e literária de 
mulheres negras, incentivando também a inserção de alunas negras, cotistas e ex-
cotistas, no espaço acadêmico. 
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PRÁTICAS SOCIAIS DE EXPRESSÃO LINGUÍSTICA E PRÁTICAS ESCOLARES 
: LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL, ENSINO 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Atividades de Inserção em Práticas Acadêmicas 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
TANIA MARIA NUNES DE LIMA CAMARA 
Estagiário(s):  
Débora Rosa de Oliveira Silva 
Larissa Castro 
Mayara dos Santos Patrocinio 
Priscilla Simões 
 
Ainda nos dias de hoje, apesar de já decorridos vinte anos da publicação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, documento oficial que orienta o ensino de 
diferentes disciplinas, em escolas públicas e particulares, no território nacional, 
mostra-se necessário rever alguns procedimentos, bem como estabelecer novas 
metodologias no ensino da língua portuguesa, incluindo nesse universo o trabalho 
com a leitura e com a produção de textos, da Educação Básica ao Nível Superior, no 
intuito de fazer da língua materna um instrumento eficiente na interação do aluno 
com os diversos grupos sociais com os quais ele se relaciona ou possa vir a relacionar-
se. Assim, o projeto de pesquisa "Práticas Sociais da Expressão Linguística e Práticas 
Escolares: leitura, produção textual, ensino" tem como principal objetivo a busca de 
um novo encaminhamento para o referido ensino, estabelecendo os textos de 
diferentes gêneros sua base norteadora: sua origem e seu destino. Parafraseando 
Carlos Drummond de Andrade, na crônica “Entre palavras”, textos somos e entre 
discursos das mais diversas naturezas circulamos e nos estabelecemos socialmente, 
interagindo com eles, influenciando-os e sendo por eles influenciados. Fica, portanto, 
demonstrada a extrema relevância de situar os textos como núcleo do processo de 
ensino da língua portuguesa, pois, segundo Bakhtin (2000, p.279), “a utilização da 
língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, que 
emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana”. Na etapa 
inicial em que se encontra o projeto em pauta, a leitura e a produção textual 
constituem o ponto de partida das pesquisas em desenvolvimento, destacando-se a 
importância que o conhecimento gramatical desempenha na proficiência de ambas 
as competências, buscando contemplar as especificidades dos cursos de graduação 
cursados pelas quatro alunas bolsistas e pela aluna voluntária . Assim, os gêneros 
textuais Relatório de Experimento, Relatório Jurídico, Redação Escolar e a 
funcionalidade gramatical constituem o ponto de partida das atividades em 
desenvolvimento. No tocante ao Relatório de Experimento e ao Relatório Jurídico, 
serão observados aspectos ligados à ordenação cronológica dos fatos; seleção 
vocabular; impessoalidade; emprego de tempo verbais. Em relação à Redação 
Escolar, problemas relacionados à presença de marcas de oralidade no texto escrito 
e a fatores de textualidade em produções de alunos do Ensino Fundamental I e II de 
escolas públicas do município do Rio de Janeiro. Quanto à funcionalidade do emprego 
de fatos gramaticais, o foco encontra-se no estudo do vocativo e do aposto em suas 
respectivas funções semânticas, pragmáticas e discursivas.Conforme exposto 
anteriormente, o fato de as pesquisas se encontrarem em estado inicial, não se se 
alcançaram ainda os resultados previstos. 
E-mail: taniamnlc@gmail.com 



 

0534 
 

CRÍTICA E DIVERSIDADE NA PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA 
OFICINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCIA LISBOA COSTA DE OLIVEIRA 
Estagiário(s):  
Loise Amaral Soares 
Luana Maria Costa Moreira Eduardo 
O projeto de Estágio Interno Complementar propõe a preparação de material didático 
e a seleção de textos multimodais para as oficinas de língua portuguesa do Projeto 
de Extensão Letrajovem. O material didático é preparado tendo em vista o público-
alvo, que é composto por participantes dos programas de inclusão social 
desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo como meta o 
desenvolvimento de atividades orais e escritas de linguagem que contribuam para o 
aprimoramento do conhecimentos dos participantes. Nossa abordagem pedagógica é 
pautada pela valorização da diversidade e pela ênfase nas práticas socioculturais de 
letramento, numa perspectiva crítica. Partimos dos seguintes princípios: (1) desafiar 
concepções e valores do senso comum; (2) explorar múltiplas perspectivas e 
imaginar aqueles que estão ausentes ou são silenciados nos textos lidos; (3) 
examinar relacionamentos que envolvem diferenças de poder; (4) refletir sobre e 
usar as práticas de letramento para agir em prol da justiça social. Avaliamos 
constantemente os materiais selecionados e produzidos, tendo em vista a adequação, 
a aplicabilidade e os aspectos ideológicos presentes nos textos escritos e/ou 
multimodais utilizados. Seguindo a metodologia da pesquisa-ação, realizamos ciclos 
de prática reflexiva nos quais, coletivamente, estudamos teorias, planejamos as 
oficinas, preparamos o material didático e implementamos as aulas. Os resultados 
parciais demonstram que o material didático e o repertório multimodal selecionado 
contribuem de forma significativa para o desenvolvimento das capacidades de uso da 
linguagem dos jovens e adultos participantes das oficinas, estimulando sua expressão 
oral e escrita em propostas situadas de leitura e produção de textos. As oficinas 
Letrajovem contribuem para os altos índices de sucesso alcançados pelo quatro 
projetos de inclusão com os quais trabalhamos – Começar de Novo, Justiça pelos 
Jovens, Jovens Mensageiros e Pais Trabalhando. O grupo de 2018 concentrou 
participantes dos programas Começar de Novo e Justiça para os Jovens, que 
abrangem pessoas que vivenciaram conflitos com a lei. O TJERJ mensura a eficácia 
desses programas através da Ficha de Acompanhamento de Crimes, que é verificada 
um ano após o término da participação nas ações. No Brasil, a média de reincidência 
em crimes de egressos do sistema penal é de 70 %, no Programa Começar de Novo, 
a taxa é de apenas 7%. O percentual de reincidência de adolescentes que cometeram 
infrações no Brasil é de de 70%, enquanto o Programa Justiça pelos Jovens, que 
atende a esse público, apresenta apenas 5% de reincidência (fonte: 
http://portaltj.tjrj.jus.br). A avaliação feita pelo DEAPE junto aos participantes revela 
altos índices de satisfação com as oficinas: 95% dos jovens e adultos consideram 
bom/ótimo o nível de contribuição para os conhecimentos gerais e 100% afirmam 
estar satisfeitos com os conteúdos abordados e com a contribuição para o futuro 
profissional. 
 
E-mail: lisboamarcia@hotmail.com 
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ACESSIBILIDADE À PESQUISA E AOS ESPAÇOS ACADÊMICOS: DIREITOS 
LINGUÍSTICOS DOS SURDOS 

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 
 
Pensando em formas de contribuir com o acesso do surdo aos espaços acadêmicos e 
na difusão de sua língua, a Libras (Língua Brasileira de Sinais), o projeto Estágio 
Interno Complementar (EIC) “Acessibilidade à pesquisa e aos espaços acadêmicos: 
investigações na área da surdez”, utiliza espaços virtuais para oportunizar o 
conhecimento acerca desse tema que se mostra relevante devido à escassez de 
materiais no meio acadêmico que atendam às necessidades linguísticas dos alunos 
surdos. O projeto tem por objetivo promover espaços de acessibilidade aos surdos 
na universidade, assim como debates e reflexões com a comunidade interna e 
externa que reconheçam e valorizem a singularidade linguística e cultural dos surdos. 
Visando enfrentar o desafio de uma sociedade inclusiva e construir projetos capazes 
de superar os processos históricos de exclusão, o Decreto 5.626/05 estabelece que 
as instituições privadas e públicas buscarão implementar medidas como meio de 
assegurar aos surdos o acesso à comunicação, à informação e à educação (BRASIL, 
Capítulo VI, Art. 23, §2º, 2005). Dessa forma, faz-se necessário construir uma UERJ 
sem muros para que esse público também tenha acesso aos conhecimentos 
produzidos na universidade, fomentando o interesse de pesquisas sobre o tema e 
contribuindo para a construção de debates sobre direitos educacionais, sociais e 
linguísticos das pessoas surdas. Como Rodrigues e Beer (2016), entendemos que 
todos os direitos humanos estão vinculados à língua, logo, os direitos humanos 
linguísticos são os alicerçadores ao acesso aos direitos civis, sociais, políticos, 
econômicos, educacionais e culturais. Desta maneira, observamos que “o não 
reconhecimento de que [os surdos] são falantes de uma língua própria (a língua de 
sinais) e, portanto, a não proteção da sua condição linguística diferenciada, os coloca 
em condições culturais, educacionais e sociais daninhas.” (BEHARES, 2017, p. 202). 
Deste modo, buscamos a construção de espaços mais acessíveis na universidade e 
na divulgação científica do conhecimento produzido na área, colaborando na 
elaboração e divulgação de materiais de forma digital sobre pesquisas e eventos 
acadêmicos tanto para surdos, como para discentes e demais interessados. A criação 
do Blog e página no Facebook “Acessibilidade em mãos” nos permite compartilhar 
informações pertinentes à comunidade surda de modo acessível, trazendo notícias 
sobre o projeto, sugestões de livros, divulgação da Libras e da educação de surdos, 
disponibilização de materiais didáticos, dentre outros. Também promovemos eventos 
organizados pelo projeto para a comunidade interna e externa, e realizamos o Cine 
Debate do documentário “Sou surda e não sabia”, organizamos o evento “Sinais de 
Resistência”, com palestras sobre a resistência da UERJ e da Libras diante de políticas 
públicas de exclusão, além de oficinas em língua de sinais ministradas por 
professores surdos, a fim de criar diálogos entre surdos e ouvintes. 
 
E-mail: elissandraperse@gmail.com 
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ANÁLISE DO DISCURSO SOBRE REFUGIADOS NA MÍDIA ALEMÃ E SUA 
REPERCUSSÃO NO ENSINO DE ALE 

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):  
Thayana de Souza Araujo 
 
O presente projeto teve como objetivo estimular alunos da graduação em Letras, 
habilitação português/alemão a entrarem em contato com a pesquisa acadêmica, 
sobretudo aprofundando seus conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, 
aprendendo a manusear ferramentas teóricas e a delimitar objetos de pesquisa com 
vistas à sua aplicação prática. Para tanto, procurou-se aliar à análise linguística de 
cunho discursivo, a prática didática para transformar e adaptar esses conteúdos à 
prática docente, objetivando-se, assim, não só a preparação dos alunos para o 
universo acadêmico, como também para a prática profissionalizante de modo crítico 
e reflexivo, produzindo conhecimentos e socializando-os em ambientes virtuais e 
acadêmicos no Brasil e no exterior, a partir de diálogo acadêmico produzido junto à 
universidade de ciências aplicadas Westsächsische Universität Zwickau, na 
Alemanha. Nesse sentido, selecionamos e recolhemos materiais na mídia alemã que 
tematizavam a questão do refúgio na Europa. O discurso nesse material foi analisado 
e a partir dele elaborou-se materiais didáticos aos estudantes do curso de alemão na 
Uerj, que trabalharão em parceria com os estudantes da Alemanha na segunda etapa 
da pesquisa. Desse modo, as seguintes atividades foram realizadas: As seguintes 
atividades foram realizadas ao longo do ano passado: i) pesquisa bibliográfica sobre 
estudos teóricos dos gêneros do discurso midiático e da proposta de semântica global 
com ênfase para a noção de práticas intersemióticas; ii) delimitação de critérios para 
organização de córpus de análise composição de acervo midiátivo com vistas à 
elaboração de material didático para o ensino de alemão; iii) análise crítica do acervo 
midiático levantado; iv) elaboração de categorias para análise, considerando 
entradas que possibilitem articular a produção de sentidos em práticas 
intersemióticas diversas (fundamentalmente, anúncios publicitários de instituições 
privadas de ensino); v) análise e compreensão dos dados; vi) sistematização dos 
resultados; vii) explicitação das marcas linguísticas a serem exploradas na 
elaboração dos materiais didáticos; viii) elaboração de uma matriz de conteúdos para 
o ensino de alemão, a partir de textos midiáticos; ix) elaboração de plataforma com 
as matrizes de conteúdos. As análises apresentadas repercutiram na reflexão sobre 
a elaboração do material didático, sobretudo porque se buscou mapear quais foram 
as imagens de refugiados produzidas pela mídia alemã nesses ambientes de 
divulgação midiáticos. 
 
E-mail: polianacoeli@yahoo.com.br 
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CADERNO SEMINAL – REVISTA DE ESTUDOS DE LÍNGUA E ESTUDOS DE 
LITERATURA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Darcilia Marindir Pinto Simões 
Estagiário(s):  
Rayane Cristina da Silva 
Thaiane dos Santos Magalhaes 
 
O Caderno Seminal é um periódico multilíngue (português, galego, espanhol, francês, 
italiano, inglês e alemão), de publicação regular semestral, cujo objetivo principal é 
divulgar resultados parciais ou conclusivos de Estudos de Língua e Estudos de 
Literatura, desenvolvidos no Brasil e no exterior. Os números ímpares são dedicados 
aos Estudos de Literatura, e os números pares, aos Estudos de Língua. Essa 
subdivisão atende, de maneira mais geral, à estrutura do Programa de Pós-
Graduação em Letras da UERJ, cujas áreas são essas mesmas. Além disso, 
subordina-se às áreas de atuação de seus Editores-Gerentes, Darcilia Marindir Pinto 
Simões, professora de língua portuguesa, líder do Grupo de Pesquisa “Semiótica, 
Leitura e Produção de Textos – SELEPROT”, e Flavio García Queiroz de Melo, professor 
de literatura portuguesa, a líder do Grupo de Pesquisa “Nós do Insólito: vertentes da 
ficção, da teoria e da crítica”. O Caderno Seminal está classificação pela CAPES no 
estrato Qualis B2, mas, desde 2017, atende a todas as exigências para figurar no 
estrato A2. O Caderno Seminal tem Política Editorial claramente definida, explicitando 
sua abrangência temática. Conta com dois Editores responsáveis. Seu Conselho 
Editorial inclui membros com afiliação institucional diversificadaatendendo às suas 
duas áreas de abrangência com conselheiros nacionais e estrangeiros. Tem, 
naturalmente, ISSN (1806-9142). Sua periodicidade é regular e se encontra 
atualizada. Os números publicados refletem afiliação institucional e titulação dos 
autores diversificadas, havendo relativo volume de artigos de autores estrangeiros. 
Todos os artigos contam com Resumo em Língua Portuguesa e em uma língua 
estrangeira, seguido de palavras-chave igualmente nas duas línguas. Registram-se 
as datas de recebimento e de aprovação de cada artigo. As chamada são abertas 
com divulgação online. Há especificação das normas de submissão e a avaliação é 
feita pelo sistema duplo de pares cegos. Cada número vem publicando cerca de 14 
artigos. Todos os números estão disponíveis em formato digital, com acesso online 
para toda a série e garantia de acesso e preservação de todos os números. 
Registram-se vinte números publicados ininterruptamente ao longo dos últimos dez 
anos. Os autores dos artigos ilustram forte heterogenia, com contribuições de 
diferentes espaços do país e do exterior. Seu Conselho Editorial/Científico é composto 
apenas por doutores e reflete uma equipe constituída por nomes nacionais e 
estrangeiros. A qualidade e a efetiva contribuição acadêmico-científica dos artigos 
podem ser medidas pelas citações/referenciações. O periódico encontra-se indexado 
no Latindex, no Diadorim, no Sumário.org, no WorldCat, no BASE e no EZB. 
 
E-mail: flavgarc@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, 
tendo crescido substancialmente a partir da doação de aproximadamente 10 mil 
títulos da biblioteca pessoal do saudoso filólogo Antônio José Chediak, realizada por 
sua família em 2007. Em dezembro de 2016, algumas centenas de livros da biblioteca 
do patrono do Centro Filológico foram incorporadas ao acervo. Aproximadamente 
45% das obras são literárias, sejam brasileiras, portuguesas ou de outra 
nacionalidade. Como era esperado, há concentração de referências a respeito de 
assuntos caros a Chediak, como a vida e a obra do poeta e jornalista Carlos de Laet. 
Também são encontradas referências sobre a fundação de Brasília e a biografia de 
Juscelino Kubitschek, visto que Chediak possuía estreita relação com JK, tendo sido 
autor da ata de fundação de Brasília. O acervo também agrega obras e documentos 
relacionados ao Governo do Estado da Guanabara durante a década de 1970, período 
durante o qual Chediak exerceu a função de Secretário de Educação, além de ter 
atuado em outros órgãos da Gestão Pública Estadual e Federal. Encontram-se, ainda, 
manuais didáticos para ensino de Língua Portuguesa, alguns elaborados por Chediak 
ou por Clóvis Monteiro. Ademais, há muitas referências da área de Filologia, inclusive 
obras escritas por Chediak ou por Clóvis Monteiro. Em suma, as principais áreas do 
conhecimento contempladas pelos volumes são: Filologia, estudos gramaticais 
relativos a várias línguas, ensino de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, 
Literatura Portuguesa, estudos e obras de Clóvis Monteiro e de Antônio José Chediak. 
Para que esse patrimônio esteja à disposição da comunidade acadêmica, é preciso 
que seus componentes estejam catalogados e organizados. Nesse sentido, o objetivo 
principal do projeto em questão é o de catalogar os itens do acervo, identificando-os 
por meio das informações bibliográficas básicas (título, autor, edição, editora, local e 
ano de publicação) e também por descritores temáticos que auxiliariam os futuros 
consulentes em suas pesquisas. Também com o objetivo de orientar os consulentes, 
têm sido produzidas resenhas das obras referentes às principais coleções do acervo, 
quais sejam: obras de Clóvis Monteiro, patrono do CEFIL; obras de Antônio José 
Chediak, maior doador e patrono do acervo; livros sobre filologia, linguística e 
gramática, áreas de estudo às quais os projetos desenvolvidos no CEFIL se vinculam; 
e, por fim, as publicações da Revista Idioma, produção própria do CEFIL. O trabalho 
de catalogação iniciou-se no ano de 2012 e continua até a data atual, isto é, julho de 
2018. Ao longo desse período, várias características do acervo foram percebidas e 
grandes progressos foram alcançados: atualmente, temos cerca de 9.500 volumes 
catalogados e 100 obras resenhadas. 
 
E-mail: cynthia.uerj@gmail.com 
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CENAS FINISSECULARES: DOSSIÊ, CURSO E RECURSOS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Outras Literaturas Vernáculas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ELOISA PORTO CORREA 
Estagiário(s):  
Saron do Amaral Gomes 
Yza de Mello Ribeiro 
 
O projeto de estágio interno complementar, intitulado CENAS FINISSECULARES: 
DOSSIÊ, CURSO E RECURSOS, foi criado em 2015, com o objetivo de: 1- estudar a 
literatura finissecular, com ênfase na produção portuguesa do final do século XIX e 
do XX, em diálogo com outras obras de arte; 2- elaborar material didático-científico 
e recursos para ensino-aprendizagem de literatura, apoderando-se de novas 
tecnologias de comunicação; e 3- estimular a leitura literária em diálogo e a reflexão 
crítica acerca das obras de arte abordadas, contribuindo para uma consolidação do 
letramento literário dos discentes da UERJ-FFP. Em 2015, o projeto já resultou em 
um Dossiê, intitulado CENAS FINISSECULARES, para a Revista periódica B1 da UERJ: 
Soletras, sobre a literatura dos dois últimos fins de século, que contou com textos de 
vários pesquisadores reconhecidos, incluindo entrevista ao professor CARLOS REIS, 
da Universidade de Coimbra. Além disso, organizamos um evento acadêmico-
científico: o I Simpósio Nacional Cenas Finisseculares em Literaturas de Língua 
Portuguesa e em Outras Artes, em 4 e 5 de novembro de 2015, realizado na UERJ-
FFP, com a participação de palestrantes e conferencistas como Mário Lugarinho 
(USP), Luiz Augusto Fernandes Rodrigues (UFF), Paula Glenadel (UFF) e Teresa 
Cerdeira (UFRJ). O evento promovido pelo projeto de EIC destinou-se a 
universitários, professores e alunos da educação básica à superior. Em 2016 e 2017, 
elaboramos o dossiê O livro ilustrado para crianças e jovens, para a revista B4 da 
Uerj: Pensares em Revista, publicado em 2017.2, apesar de todas as dificuldades 
enfrentadas durante a grave crise enfrentada pelo Estado e pela UERJ em 2017. Além 
disso, ajudamos na organização do I Seminário do Programa de Pós-graduação em 
Letras e Linguística – PPLIN (Mestrado Acadêmico em Estudos Linguísticos e em 
Estudos Literários), no dia 29 de agosto de 2016. Em 2017, produzimos e publicamos 
pela Editora Lumen Juris o livro: Cultura e Práticas Literárias, em parceria com o 
LABAC-UFF, e ajudamos na organização do II Seminário do Programa de Pós-
graduação em Letras e Linguística – PPLIN: O papel da pesquisa científica na 
formação discente, realizado entre 03 e 04/08/2017. Em 2018, estamos colaborando 
na revista Soletras (B2), elaborando chamada e plano de ação para a publicação de 
um dossiê sobre literatura; estamos ajudando na organização do III Seminário do 
Programa de Pós-graduação em Letras e Linguística – PPLIN; e organizando a I 
Mostra Cultural UERJ em Cena, além de outros produtos em parceria com projetos 
de Extensão como a Companhia de Teatro e Cinema UERJ-FFP em Cena. Por tudo 
isso, acreditamos que o projeto vem contribuindo para a formação profissional dos 
bolsistas e alunos da FFP envolvidos no projeto, fomentando a pesquisa e o 
desenvolvimento de materiais científicos sobre literatura finissecular. 
 
E-mail: eloisaporto@gmail.com 
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CLASSIFICADOS DA ANTIGUIDADE: O EXERCÍCIO LÚDICO DAS LÍNGUAS 
CLÁSSICAS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FERNANDA LEMOS DE LIMA 
Estagiário(s):  
Luiz Henrique Davi de Lemos 
 
Há uma tendência na academia brasileira ao desenvolvimento das habilidades de 
análise morfossintática e tradução das línguas clássicas, algo, sem dúvida alguma, é 
de extremam importância no desenvolvimento dos alunos da área. Entretanto, a 
leitura cotidiana instrumental, como é feita com línguas estrangeiras modernas, 
começou a ser mais contemplada a partir da adoção de métodos novos como 
`Aprendendo grego` e `Aprendendo latim`, em que há um estímulo à litura mais 
fluente dos textos antigos. Entretanto, a produção ativa de textos em grego e latim 
clássico é algo que não é , praticamente, realizada em nossas universidades, o que 
contrasta bastante com o ensino das letras clássicas nos EUA e na Europa, em que 
há um estímulo à produção de versões em grego e latim clássicos, seguindo modelos 
de autores antigos. Esse processo é de grande valia na compreensão dos mecanismos 
de qualquer língua, seja ela clássica ou moderna. Nesse sentido, o presente projeto 
se justifica por apresentar uma proposta acadêmica original e diferenciada, uma vez 
que propõe a composição de um “jornal” semestral escrito em grego e latim clássico, 
veiculado pela internet, proporcionado aos alunos de graduação da UERJ e de outras 
universidades que se voltem para as Letras Clássicas um material de leitura que os 
ajude a exercitar a língua clássica, na leitura de versões latinas e gregas e, ao mesmo 
tempo, no acesso à citações de extensão medianas de originais de autores greco-
romanos. Ao mesmo tempo, esse projeto oferece oportunidade a alunos de grego e 
latim do nosso instituto para exercitarem-se na elaboração de textos em grego e 
latim clássico, o que os levará a um estudo mais aprofundado das línguas clássicas, 
bem como, ao exercício da produção de textos em tais línguas, algo ainda pouco 
estimulado em nossas graduações e que pode ser um diferencial facilitador no 
desenvolvimento do domínio das línguas em questão. A fundamentação teórico 
metodológica se baseia na ideia de que uma língua apresenta as quatro habilidades 
comunicativas: o processo de compreensão da leitura, considerado um processo 
`dinâmico através do qual o leitor se envolve ativamente na (re)criação do sentido 
do texto, fundamentado não só em seu conhecimento anterior, mas também nas 
condições de produção textual (o que foi escrito, por/para quem, com que propósito, 
de que forma, quando e onde) (cf. DIAS:p. 22-23, S/D); o processo de produção 
escrita, processo igualmente dinâmico que implica no uso de seus conhecimentos de 
mundo, léxico-sistêmicos e textuais; o processo de compreensão oral, em que entra 
a interação com outro falante; o processo de produção oral, ativo e dinâmico da 
mesma maneira. A ideia do projeto é justamente oferecer mais oportunidades para 
nossos alunos para desenvolver a produção de escrita em línguas clássicas. Este ano, 
contamos com um bolsista e com a contribuição de vários alunos que, juntos, 
construíram uma página de "classificados da antiguidade". 
 
E-mail: fernandalimagr@gmail.com 
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CONSTELAÇÃO DE PALAVRAS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Clássicas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FERNANDA LEMOS DE LIMA 
Voluntário(s):  
Izabel de Rohan Rocha Lima 
José Roberto Barros 
Pedro Henrique Vieira Pinto 
 
O presente trabalho pretende apresentar o andamento de um projeto de grande 
abrangência e que servirá como ferramenta de pesquisa para estudiosos de áreas 
como Letras, História e Filosofia. Trata-se da construção de um léxico de família de 
palavras, o qual, mesmo sem pesquisadores discentes bolsista, conseguiu seguir seus 
passos. No presente poster serão apresentados os objetivos, a metodologia, os 
resultados parciais e as discussões relativas ao trabalho proposto. O projeto "Léxico 
de famílias de palavras da língua grega antiga" pretende construir, através de uma 
metodologia diferenciada de relacionamento dos vocábulos, uma ferramenta de 
referência para os estudiosos da língua grega antiga, com um diferencial interessante 
par ao leitores de língua portuguesa, uma vez que sempre será apontada a 
permanência da palavra grega na língua portuguesa, quando for o caso. Além disso, 
há um outro diferencial a ser destacado, o registro da permanência ou não da palavra 
no vocabulário da língua grega moderna. O projeto propõe a organização de um 
léxico língua grega. O grande diferencial da obra que se pretende construir é o fato 
da mesma ser organizada em famílias de palavras e apresentar-se, desse modo, 
como uma ferramenta diferenciada, na medida em que se propõe um outro processo 
de cognição para a ampliação de vocabulário em língua grega. O projeto segue cerca 
de três fases gerais: 1. Elaborar, na primeira fase do projeto, um léxico com cerca 
de 50 famílias de palavras, partindo, portanto de 50 raízes diferentes, e gerando, 
portanto, famílias que podem ter de 4 a 20 vocábulos com raízes comuns. Isso fará 
com que, na primeira fase do projeto, tenhamos uma primeira publicação de 
referência com, pelo menos, 500 palavras.2.Estabelecer se houve permanência do 
vocábulo do grego medieval e no grego moderno e, ainda se o mesmo chegou à 
língua portuguesa.3.Publicar o resultado do projeto, para que tenhamos mais uma 
obra de referência ao alcance de alunos, professores , tradutores e leitores 
interessados na antiguidade helênica. Tal processo diferenciado se dá pelo fato do 
léxico ser organizado em torno das raízes de vocábulos que dão origens às famílias 
de palavras. As palavras se agrupam de acordo com a presença de uma raíz comum. 
Um bom exemplo é a palavra alétheia (verdade), cuja a raiz lath/lanth significa 
esquecimento. Dessa raíz (lath/lanth) temos a ideia de que alétheia (verdadade) 
significa, em grego "aquilo que não se esquece", ou seja, o leitor percebe que o 
conceito de verdade esta baseado na ideia de não se esquecer. Por sua vez, faz parte 
da mesma família a palavra esquecimento , léthe e tantas outras que serão 
compostas ou derivadas dessa raiz comum. O léxico proposto servirá como dicionário 
da língua grega antiga e como ferramenta para o ensino-aprendizagem da grego 
antigo, através da compreensão da formação dos vocábulos gregos. O poster 
proposto mostrará o andamento do projeto com alguns resultados obtidos em poucos 
meses de realização. 
 
E-mail: fernandalimagr@gmail.com 
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CORUJA: FALE (FOLHETIM ACADÊMICO DE LETRAS) & SAPPLI (SEMANA 
ACADÊMICA DE PESQUISA E PRODUÇÃO LITERÁRIA DE GRADUAÇÃO EM 
LETRAS) - AS VOZES D(N)A UERJ 
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):  
Ariane Valeska Mello de Oliveira 
Mariana Muniz Pivanti 
 
O projeto “Coruja: FALe (Folhetim Acadêmico de Letras) & Sappli (Semana 
Acadêmica de Pesquisa e Produção Literária de Graduação em Letras) oferece aos 
alunos de graduação em Letras espaço para a prática nas áreas de editoração, 
revisão de textos e organização de eventos, assim como também incentiva a 
produção acadêmica crítica e literária criativa de nossos graduandos. Além disso, 
busca-se difundir as produções acadêmicas em nível de graduação, possibilitando um 
intercâmbio entre os alunos de Letras de diversas instituições de ensino superior. 
Dentre os muitos campos de atuação do graduado em Letras, estão a editoração e a 
revisão de textos, a organização de eventos ligados à cultura, e a possibilidade de 
expressão através da escrita ficcional. O presente projeto visa promover dois espaços 
distintos, ainda que interligados, para produção e divulgação de trabalhos críticos e 
literários dos alunos de graduação em Letras de quaisquer instituições de Ensino 
Superior, estimular o conhecimento e treinamento dos alunos de Letras da UERJ nos 
campos da atuação da seleção, revisão, e editoração de textos, e possibilitar a 
apresentação oral e a divulgação escrita de trabalhos de alunos escritores e críticos, 
ao mesmo tempo que promove a prática da escrita criativa em linguagem própria e 
original. Este projeto se justifica por seu incentivo aos jovens pesquisadores e 
escritores ainda em fase de graduação em Letras, raramente contemplados por 
periódicos e eventos acadêmicos. O projeto estimula a pesquisa e a produção 
acadêmica e literária permitindo que os discentes atuem em protagonismo no 
processo literário completo, da produção de textos em escrita criativa, passando pela 
editoração e crítica, até a divulgação oral em eventos e através do periódico. 
Preenche-se, assim, uma lacuna há muito sentida na formação dos alunos de Letras 
no que tange à prática do fazer literário. O projeto contribui para a ampliação do 
desenvolvimento de um olhar crítico-avaliativo sobre as produções acadêmicas e 
literárias, seja como editor do Coruja: FALe, como autor, ou como participante dos 
espaços de debate que são por ele criados. O Folhetim e a Semana Acadêmica, para 
além de possibilitarem a prática da editoração, área negligenciada por currículos de 
formação acadêmica, favorecem o ensino e a pesquisa por promover a reflexão crítica 
e reflexiva acerca das obras literárias e estimular a escrita em linguagem original e 
própria, trazendo à comunidade uerjiana uma apreensão da realidade fundada na 
experiência do indivíduo e comunicada literariamente. 
 
E-mail: adriana.jordao@live.com 
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COSE NOSTRE 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PATRICIA ALEXANDRA GONCALVES 
Estagiário(s):  
Joseane Karen Silva Alves 
 
Há quatro anos recebi a missão de dar continuidade ao projeto Cose Nostre, o jornal 
do setor de língua italiana. Originalmente, era um jornal impresso, com uma tiragem 
única ao ano, de 50 exemplares. Ao assumí-lo, decidi passá-lo para uma versão on-
line, de modo que ele pudesse ter uma abrangência maior em termos de tiragens e 
de público. O que começou timidamente, dividido entre o facebook e o wikispaces, 
agora está crescendo vigorosamente, alcançando no mês passado um crescimento 
de 1.417% em relação ao mês anterior. Seu alcance no último mês chegou a 16.642 
pessoas, o que significou um aumento de 1.741% em relação ao mesmo período do 
mês anterior. Com isso, estamos estabelecendo um diálogo entre nossos alunos de 
diferentes períodos e entre a comunidade externa e a comunidade interna, realizando 
um trabalho de apresentação à comunidade fluminense e até italiana das ações e 
pesquisas realizadas pela comunidade da UERJ. Esperamos ampliar ainda mais 
nossas ações com a implementação de nosso canal no Youtube, já aberto, porém 
ainda praticamente inativo pela dificuldade de criar materiais para esse veículo tendo 
apenas um bolsista. O público cresce a cada bolsista, pois cada personalidade 
diferente atrai novos leitores. Não registrei ainda a redução espontânea de leitores e 
em 4 anos fui obrigada a banir apenas duas pessoas por comentários inadequados. 
Num universo de quase 600 pessoas, é uma média muito boa. Para além dessas 
estatísticas, o que observei durante esses quatro anos, foi que cada aluno que 
participou desse jornal deixou um pouco de si no projeto e levou um pouco do jornal 
consigo: foram alunos que entraram com pouco conhecimento da língua italiana e 
que, devido às pesquisas realizadas para a alimentação do jornal, saíram mais 
confiantes e com um domínio melhor da língua de Dante. E é nesse crescimento 
individual que enxergamos nossa melhor contribuição à sociedade: integrar a 
comunidade externa à nossa comunidade é muito bom, porém, entregar ao povo 
fluminense professores mais seguros e com um preparo melhor é o que de melhor 
poderíamos fazer. Educação não é um produto igual a um brinquedo de plástico ou 
um carro com um novo tipo de acabamento. Educação é o princípio e o fim de tudo. 
Sem ela, não somos nada e nenhum país cresce sem ela. Ao guiar meus bolsistas 
pelo caminho do aprendizado, ao ajudá-los a conhecer melhor a cultura italiana e 
suas particularidades, ao mostrar-lhes como ela está impregnada em nossa própria 
cultura, dou-lhes uma ferramenta indispensável para a construção de um futuro 
melhor para nosso país. Olhando esses números, esses percentuais, penso que eles 
nada seriam sem a confiança que percebo crescer em meus bolsistas ao longo dos 
anos, alimentada pelas leituras que conheceram comigo e que descobriram sozinhos, 
ao ir além do que eu os guiei. 
 
E-mail: patricialexg@gmail.com 
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DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DE LÍNGUAS PARA ALUNOS 
SURDOS ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANGELA CORREA FERREIRA BAALBAKI 
Supervisor(es) Participante(s):  
Glênia Aguiar Belarmino da Silva Sessa 
Estagiário(s):  
Aline Franca dos Santos 
 
O projeto denominado “Produção e divulgação de materiais para ensino de língua 
para alunos surdos: o uso de mídias digitais” tem como objetivo proporcionar espaços 
virtuais com a finalidade de divulgar o projeto para o público interno e externo à 
universidade. Seu principal propósito é produzir e difundir materiais digitais para o 
ensino de línguas para alunos surdos, focalizando no desenvolvimento de materiais 
e de ferramentas digitais que auxiliam a divulgação das ações do projeto e o contato 
com a comunidade. Destaca-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). Segundo Lemos e Lévy 
(2010), “uma comunidade virtual é um grupo de pessoas que estão em relação por 
intermédio do ciberespaço”, ou seja, os meios digitais tanto o Facebook quanto o 
blog aproximam as pessoas com interesses e objetivos em comum. Pensando nisso, 
foram criados o blog intitulado “Oficina de Letras” (letrasdeoficina.wordpress.com) e 
uma página no Facebook 
(https://www.facebook.com/recursosemateriaisparaalunossurdos/?fref=ts), neles 
os discentes do curso de letras, professores de língua portuguesa ou até mesmo 
pessoas que tenham interesse pela área têm acesso a notícias referente ao tema, 
assim como informações sobre eventos, palestras, relatos das experiências de 
especialistas, entrevistas com profissionais da área, além da sugestão de livros, 
indicação de cursos, divulgação de pesquisas e disponibilização de materiais 
didáticos. É importante resaltar que esses dois canais virtuais são atualizados todas 
as semanas. No ano de 2018, foram feitos levantamento de alcance e visualização 
do blog e Facebook, constatando que houve aumento de visitações em ralação ao 
ano anterior. Isso significa que ocorreu um crescimento na busca de pessoas 
interessadas na temática, possibilitando que os envolvidos na área possam conhecer 
mais sobre a comunidade surda e em novas práticas pedagógicas que incluam o 
alunado surdo. Pode-se dizer que tanto o blog quanto a página do Facebook servem 
também para divulgar as ações realizadas no projeto. Dessa maneira, busca-se 
contribuir para a divulgação e disseminação de informações e tudo que envolve a 
área de educação de surdos permitindo que o projeto dialogue com um público cada 
vez maior, que não se encontra restrito ao local em que o projeto é realizado. 
 
E-mail: angelacf@bol.com.br 
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ESCRITÓRIO MODELO DE TRADUÇÃO ANA CRISTINA CÉSAR 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA APARECIDA F. DE ANDRADE SALGUEIRO 
Estagiário(s):  
Daniela de Jesus Victorino 
 
Ao longo dos seus dezenove anos de existência, 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. O 
Escritório Modelo de Tradução teve seu início tendo como premissa a renovação e a 
rediscussão dos cursos de Graduação do ILE. Atualmente está configurado em Centro 
de Produção (CP), onde se concentram as atividades de tradução e versão, e o Centro 
de Estudos Interculturais (CEI), onde prevalecem as ocorrências de Convênios, 
Pesquisas e recepção de Pesquisadores. O Escritório Modelo de Tradução 
(ESCRTRAD) realiza, tanto para a comunidade interna (UERJ) quanto para a 
comunidade externa, trabalhos de tradução de diversos tipos e gêneros de textos do 
alemão, espanhol, francês, inglês, ou italiano, para o português. Além de oferecer 
serviços de tradução e, muitas vezes, versão, o Escritório Modelo também promove 
a pesquisa e o aprofundamento nos Estudos de Tradução, através da análise de 
textos teóricos e palestras sobre o tema. Para tal, O ESCRTRAD conta com uma 
bolsista de estágio interno complementar (EIC) de língua inglesa que atua 
diretamente no Centro de Estudos Interculturais do Projeto. A atividade do estagiário 
no âmbito do Escritório Modelo está voltada principalmente para 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 do suporte nas atividades de tradução, a Bolsista atua em atividades de 
suporte a pesquisadores que trabalham em cooperação acadêmica internacional com 
a Coordenadora Geral do ESCRTRAD e Orientadora de Extensão do CEI. As atividades 
realizadas pela Bolsista de EIC focalizam a valorização das culturas afro-brasileira e 
afro-americana, pesquisando e produzindo textos sobre a Literatura Negra no Brasil, 
além de desenvolver o aprofundamento da discussão e prática do tradutor na 
sociedade enquanto mediador de culturas. Ao realizar versões e traduções de textos 
curtos de Autores e Autoras afro-descendentes, se ocupam também da pesquisa 
sobre aspectos relacionados à tradução do ‘ser negro’ em diferentes espaços 
geopolíticos do mundo contemporâneo. Além da 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: cidasal3@gmail.com 
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ESCRTRAD: DESAFIOS E CONQUISTAS NOS ESTUDOS TRADUTÓRIOS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 
Supervisor(es) Participante(s):  
VERIDIANA SKOCIC 
Estagiário(s):  
Caroline Nunes Ferreira 
 
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 seu início tendo como premissa a renovação e a 
rediscussão dos 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 bolsistas, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das 
línguas citadas. A atividade dos estagiários 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 os cinco 
idiomas, da Chamada para publicação da “Revista Palimpsesto”, do Programa de Pós-
Graduação em Letras da UERJ, em seus números 26, 27 e 28 (2018). Ademais, no 
período de 2017/18, as diferentes línguas atenderam a múltiplas requisições, entre 
elas: a tradução de texto da revista “Eye Magazine”, a pedido da COMUNS – instância 
da Universidade a quem temos atendido com frequência – e tradução de textos 
teóricos de média dificuldade, colaborando, assim, para unir a teoria à prática 
tradutória na formação do graduando; tradução de artigo do jornal “Le Monde” para 
docente do Instituto de Psicologia, e tradução de carta da Académie Nationale de 
Médecine para professor do Instituto de Biologia da UERJ; tradução de dois contos 
do verista Giovanni Verga e continuidade ao Projeto de traduzir textos de teóricos 
italianos da área especifica de tradução (Benedetto Croce e Umberto Eco); e a 
tradução de crônicas de Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos". 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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ESCRTRAD: DESAFIOS E CONQUISTAS NOS ESTUDOS TRADUTÓRIOS 
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 seu início tendo como premissa a renovação e a 
rediscussão dos 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 bolsistas, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das 
línguas citadas. A atividade dos estagiários 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 os cinco 
idiomas, da Chamada para publicação da “Revista Palimpsesto”, do Programa de Pós-
Graduação em Letras da UERJ, em seus números 26, 27 e 28 (2018). Ademais, no 
período de 2017/18, as diferentes línguas atenderam a múltiplas requisições, entre 
elas: a tradução de texto da revista “Eye Magazine”, a pedido da COMUNS – instância 
da Universidade a quem temos atendido com frequência – e tradução de textos 
teóricos de média dificuldade, colaborando, assim, para unir a teoria à prática 
tradutória na formação do graduando; tradução de artigo do jornal “Le Monde” para 
docente do Instituto de Psicologia, e tradução de carta da Académie Nationale de 
Médecine para professor do Instituto de Biologia da UERJ; tradução de dois contos 
do verista Giovanni Verga e continuidade ao Projeto de traduzir textos de teóricos 
italianos da área especifica de tradução (Benedetto Croce e Umberto Eco); e a 
tradução de crônicas de Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos". 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: talitaabarreto@gmail.com 
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ESCRTRAD: DESAFIOS E CONQUISTAS NOS ESTUDOS TRADUTÓRIOS 
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):  
Isabella Daemon de Oliveira Antunes 
 
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 seu início tendo como premissa a renovação e a 
rediscussão dos 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 bolsistas, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das 
línguas citadas. A atividade dos estagiários 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 os cinco 
idiomas, da Chamada para publicação da “Revista Palimpsesto”, do Programa de Pós-
Graduação em Letras da UERJ, em seus números 26, 27 e 28 (2018). Ademais, no 
período de 2017/18, as diferentes línguas atenderam a múltiplas requisições, entre 
elas: a tradução de texto da revista “Eye Magazine”, a pedido da COMUNS – instância 
da Universidade a quem temos atendido com frequência – e tradução de textos 
teóricos de média dificuldade, colaborando, assim, para unir a teoria à prática 
tradutória na formação do graduando; tradução de artigo do jornal “Le Monde” para 
docente do Instituto de Psicologia, e tradução de carta da Académie Nationale de 
Médecine para professor do Instituto de Biologia da UERJ; tradução de dois contos 
do verista Giovanni Verga e continuidade ao Projeto de traduzir textos de teóricos 
italianos da área especifica de tradução (Benedetto Croce e Umberto Eco); e a 
tradução de crônicas de Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos". 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: rvhsousa@uol.com.br 
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ESCRTRAD: DESAFIOS E CNQUISTAS NOS ESTUDOS TRADUTÓRIOS 
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 Projeto Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César do Instituto de Letras da 
UERJ (IL) dá consecução a um Projeto mais amplo, traçado em 1996 junto com a 
Sub-Reitoria de Graduação, em perfeita sintonia e vinculação com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da época e sua atuação encontra-se em consonância 
com o presente. Montado, em 1997, o primeiro produto concreto do Grupo de 
Trabalho do Escritório Modelo de Tradução foi a oferta, após aprovação e oficialização 
em diferentes instâncias da Universidade, a partir de 1999, de suas disciplinas 
eletivas de Introdução aos Estudos de Tradução I. 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. 
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 
bolsistas, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das línguas citadas. 
A atividade dos estagiários 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 
enriquecedora experiência de tradução de poemas SLAM, desde 2014. Além disso, 
foi efetuada versão para os cinco idiomas, da Chamada para publicação da “Revista 
Palimpsesto”, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, em seus números 
26, 27 e 28 (2018). Ademais, no período de 2017/18, as diferentes línguas 
atenderam a múltiplas requisições, entre elas: a tradução de texto da revista “Eye 
Magazine”, a pedido da COMUNS; tradução de artigo do jornal “Le Monde” para 
docente do Instituto de Psicologia, e tradução de carta da Académie Nationale de 
Médecine para professor do Instituto de Biologia da UERJ; tradução de dois contos 
do verista Giovanni Verga e continuidade ao Projeto de traduzir textos de teóricos 
italianos da área especifica de tradução (Benedetto Croce e Umberto Eco); e a 
tradução de crônicas de Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos". A concretização 
e o reconhecimento da eficiência de tais trabalhos denotam o empenho no 
desenvolvimento de atividades tradutórias diversas, assim como demonstram o 
compromisso com o papel social da Universidade Pública. 
 
E-mail: aliceenglishuerj@gmail.com 
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ESCRTRAD: DESAFIOS E CONQUISTAS NOS ESTUDOS TRADUTÓRIOS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EBAL SANT`ANNA BOLACIO FILHO 
Estagiário(s):  
Beta da Costa Melo 
 
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 seu início tendo como premissa a renovação e a 
rediscussão dos 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 bolsistas, sempre acompanhados por Orientadores de cada uma das 
línguas citadas. A atividade dos estagiários 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 os cinco 
idiomas, da Chamada para publicação da “Revista Palimpsesto”, do Programa de Pós-
Graduação em Letras da UERJ, em seus números 26, 27 e 28 (2018). Ademais, no 
período de 2017/18, as diferentes línguas atenderam a múltiplas requisições, entre 
elas: a tradução de texto da revista “Eye Magazine”, a pedido da COMUNS – instância 
da Universidade a quem temos atendido com frequência – e tradução de textos 
teóricos de média dificuldade, colaborando, assim, para unir a teoria à prática 
tradutória na formação do graduando; tradução de artigo do jornal “Le Monde” para 
docente do Instituto de Psicologia, e tradução de carta da Académie Nationale de 
Médecine para professor do Instituto de Biologia da UERJ; tradução de dois contos 
do verista Giovanni Verga e continuidade ao Projeto de traduzir textos de teóricos 
italianos da área especifica de tradução (Benedetto Croce e Umberto Eco); e a 
tradução de crônicas de Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos". 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: ebolacio@gmail.com 
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ENTRE BLOG E REUNIÕES: UMA BOLSISTA REFLETINDO SOBRE SUA 
ATUAÇÃO EM EIC 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ISABEL CRISTINA RANGEL MORAES BEZERRA 
Estagiário(s):  
Andreza dos Santos Avelino 
Voluntário(s):  
Joanna Silveira Corrêa 
 
Nesta apresentação, busco refletir e compartilhar minha atuação na bolsa de Estágio 
Interno Complementar (EIC) ‘’Memórias de um projeto: O que vamos guardar nessa 
caixinha?’’ Esse projeto teve, inicialmente, o intuito de guardar, organizar e divulgar 
as produções do projeto de Iniciação à Docência (ID) ‘’Ensino de Inglês para crianças: 
formando professores reflexivos’’ através do blog disponível em: 
http://memoriasdeumprojetoffpuerj.blogspot.com/?m=0 . No entanto, tornou-se 
mais amplo e abarca todos os projetos de pesquisas ligados ao Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Prática Exploratória (NEPPE), um grupo de pesquisa cadastrado no 
CNPq. Participo das reuniões semanais do projeto de Iniciação à docência (ID) 
‘’Ensino de Inglês para crianças: formando professores reflexivos’’ com a professora 
orientadora, com a bolsista ID e com as bolsistas voluntárias. Temos a oportunidade 
de: discutir textos para embasamento teórico sobre ensino-aprendizado de línguas 
em geral e sobre ensino de inglês para crianças; tirar nossos dúvidas; conversar 
sobre o andamento do projeto; discutir o planejamento. Participo também das 
reuniões mensais do NEPPE em que contamos com a presença alunos e ex-alunos da 
universidade, com professoras da casa e de outras instituições (todas membros do 
grupo de pesquisa), orientandos dessas professoras, assim como alguns professores 
da rede pública e privada de ensino que se interessam por nossas reuniões. Nesses 
encontros, são discutidos textos que servem de embasamento para as pesquisas. O 
NEPPE é composto por quatro linhas de pesquisas principais: Discurso e vozes da 
contemporaneidade, Ensino e aprendizagem reflexivos de línguas, Produção e crítica 
de material didático, Prática Exploratória e formação [crítica] de professores de 
línguas na contemporaneidade. Durante o andamento do projeto ID, fico responsável 
por catalogar as atividades realizadas pela bolsista de ID e bolsistas voluntárias, para 
que possamos assim, organizar o material, registrar a evolução do projeto e 
compartilhar nossas experiências. O mesmo é feito em relação ao grupo de pesquisa 
(NEPPE), em que sou responsável por publicar a data de nossas próximas reuniões 
com os textos que serão discutidos, disponibilizar e divulgar publicações escritas por 
professores que compõem o grupo de pesquisa e registrar o que é 
discutido/construído em nossas reuniões. No evento UERJ Sem Muros, pretendo 
apresentar o conteúdo do blog atrelado a minha experiência como bolsista desse 
trabalho, que apesar de se deparar com situações desfavoráveis, continua sendo feito 
por acreditarmos no valor do que fazemos. 
 
E-mail: icmoraes@uol.com.br 
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FORMAÇÃO DE TRADUTORES: EXPERIMENTANDO A 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:  
EBAL SANT`ANNA BOLACIO FILHO 
Estagiário(s):  
Mariana Mendes de Souza 
 
O projeto Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária contribui para a 
formação de profissionais em tradução dentro e fora da UERJ, tem forte relação com 
a Extensão, com o Ensino e com a Pesquisa (em tradução, em particular). Justifica-
se por sua contribuição para a formação de profissionais da área de Tradução, uma 
demanda importante não só do corpo discente do Instituto de Letras da UERJ como 
também de todo o Estado do Rio de Janeiro, cujas Universidades públicas não 
oferecem o curso de Tradução Literária, em particular. Justifica-se ainda por sua 
contribuição para a formação de profissionais informados através da leitura e da 
tradução de textos produzidos por experts na prática tradutória e por sua 
contribuição para a produção de materiais que podem vir a ser utilizados por alunos 
de tradução provenientes das comunidades interna e externa. Entre seus objetivos 
específicos, o projeto Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária prevê o 
desenvolvimento de uma série de habilidades, tais como: 1. mobilizar conhecimento 
aprofundado das línguas e das culturas postas em contato na atividade de tradução; 
2. incorporar práticas que permitam aprender sobre princípios, normas ou tendências 
da tradução literária; 3. gerenciar seu método de trabalho, tomando decisões de 
diferentes ordens, como, por exemplo: a. decisões de nível macro, referentes à 
definição do objetivo socioliterário na direção para a qual irá canalizar seus esforços; 
e, b. sobre as rotinas de ordem micro, tais como: a quantidade das leituras e revisões 
dos textos fonte e alvo, o foco (léxico-gramatical, contextual ou estético), a ordem 
de cada uma delas, etc. Diversas atividades foram desenvolvidas durante o ano de 
2018, a saber: 1. leitura de textos que tematizam o processo de tradução literária e 
que forneçam insumos para a depreensão desses processos (resenhas, prefácios, 
posfácios, textos teóricos, diversas traduções de uma mesma obra, comentários de 
traduções, etc.); 2. interação com acadêmicos, tradutores, autores de obras 
traduzidas, produção de ensaios, seminários, etc; 3. tradução de textos que 
comentam os processos de tradução literária produzidos por tradutores 
experimentados; 4. revisão dos textos traduzidos; 5. tradução de textos literários (já 
traduzidos por tradutores profissionais para comparação). Neste pôster, 
apresentamos os produtos desenvolvidos pelos alunos(as) ingressantes pelo sistema 
de reserva de vagas e outros participantes-voluntários que participaram ativamente 
do projeto durante o ano de 2018. 
 
E-mail: ebolacio@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:  
TALITA DE ASSIS BARRETO 
Voluntário(s):  
THAMYRES SOARES DANTAS 
 
O projeto Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária contribui para a 
formação de profissionais em tradução dentro e fora da UERJ, tem forte relação com 
a Extensão, com o Ensino e com a Pesquisa (em tradução, em particular). Justifica-
se por sua contribuição para a formação de profissionais da área de Tradução, uma 
demanda importante não só através da leitura e da tradução de textos produzidos 
por experts na prática tradutória e por sua contribuição para a produção de materiais 
que podem vir a ser utilizados por do corpo discente do Instituto de Letras da UERJ 
como também de todo o Estado, em particular. Justifica-se ainda por sua contribuição 
para a formação de do Rio de Janeiro, cujas Universidades públicas não oferecem o 
curso de Tradução Literária profissionais informados alunos de tradução provenientes 
das comunidades interna e externa. Entre seus objetivos específicos, o projeto 
Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária prevê o desenvolvimento de 
uma série de habilidades, tais como: 1. mobilizar conhecimento aprofundado das 
línguas e das culturas postas em contato na atividade de 2. decisões de diferentes 
ordens, como, por exemplo: 3. decisões de nível macro, referentes tradução; 4. 
incorporar práticas que permitam aprender sobre princípios, normas ou tendências 
da tradução literária; a. gerenciar seu método de trabalho, tomando à definição do 
objetivo socioliterário na direção para a qual irá canalizar seus esforços; e, b. sobre 
as rotinas de ordem micro, tais como: a quantidade das leituras e revisões dos textos 
fonte e alvo, o foco (léxico-gramatical, contextual ou estético), a ordem de cada uma 
delas, etc. Diversas atividades foram desenvolvidas durante o ano de 2018, a saber: 
1. leitura de textos que tematizam o processo de tradução literária e que forneçam 
insumos para a depreensão desses processos (resenhas, prefácios, posfácios, textos 
teóricos, diversas traduções de uma mesma obra, comentários de traduções, etc.); 
2. interação com acadêmicos, tradutores, autores de obras traduzidas, produção de 
ensaios, seminários, etc; 3. tradução de textos que comentam os processos de 
tradução literária produzidos por tradutores experimentados; 4. revisão dos textos 
traduzidos; 5. tradução de textos literários (já traduzidos por tradutores profissionais 
para comparação). Neste pôster, apresentamos os produtos desenvolvidos pelos 
alunos(as) ingressantes pelo sistema de reserva de vagas e outros participantes-
voluntários que participaram ativamente do projeto durante o ano de 2018. 
 
E-mail: talitaabarreto@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:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 
Supervisor(es) Participante(s):  
MARIA APARECIDA CARDOSO SANTOS 
Voluntário(s):  
ALICE CRIVANO 
MARCELO VICENTE MOLINARO 
MARCIA BRAGA DE OLIVEIRA 
 
O projeto Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária contribui para a 
formação de profissionais em tradução dentro e fora da UERJ, tem forte relação com 
a Extensão, com o Ensino e com a Pesquisa (em tradução, em particular). Justifica-
se por sua contribuição para a formação de profissionais da área de Tradução, uma 
demanda importante não só através da leitura e da tradução de textos produzidos 
por experts na prática tradutória e por sua contribuição para a produção de materiais 
que podem vir a ser utilizados por do corpo discente do Instituto de Letras da UERJ 
como também de todo o Estado, em particular. Justifica-se ainda por sua contribuição 
para a formação de do Rio de Janeiro, cujas Universidades públicas não oferecem o 
curso de Tradução Literária profissionais informados alunos de tradução provenientes 
das comunidades interna e externa. Entre seus objetivos específicos, o projeto 
Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária prevê o desenvolvimento de 
uma série de habilidades, tais como: 1. mobilizar conhecimento aprofundado das 
línguas e das culturas postas em contato na atividade de 2. decisões de diferentes 
ordens, como, por exemplo: 3. decisões de nível macro, referentes tradução; 4. 
incorporar práticas que permitam aprender sobre princípios, normas ou tendências 
da tradução literária; a. gerenciar seu método de trabalho, tomando à definição do 
objetivo socioliterário na direção para a qual irá canalizar seus esforços; e, b. sobre 
as rotinas de ordem micro, tais como: a quantidade das leituras e revisões dos textos 
fonte e alvo, o foco (léxico-gramatical, contextual ou estético), a ordem de cada uma 
delas, etc. Diversas atividades foram desenvolvidas durante o ano de 2018, a saber: 
1. leitura de textos que tematizam o processo de tradução literária e que forneçam 
insumos para a depreensão desses processos (resenhas, prefácios, posfácios, textos 
teóricos, diversas traduções de uma mesma obra, comentários de traduções, etc.); 
2. interação com acadêmicos, tradutores, autores de obras traduzidas, produção de 
ensaios, seminários, etc; 3. tradução de textos que comentam os processos de 
tradução literária produzidos por tradutores experimentados; 4. revisão dos textos 
traduzidos; 5. tradução de textos literários (já traduzidos por tradutores profissionais 
para comparação). Neste pôster, apresentamos os produtos desenvolvidos pelos 
alunos(as) ingressantes pelo sistema de reserva de vagas e outros participantes-
voluntários que participaram ativamente do projeto durante o ano de 2018. 
 
E-mail: bideareas@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:  
MARIA ALICE GONCALVES ANTUNES 
Estagiário(s):  
Thais Abreu Vianna 
 
O projeto Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária contribui para a 
formação de profissionais em tradução dentro e fora da UERJ, tem forte relação com 
a Extensão, com o Ensino e com a Pesquisa (em tradução, em particular). Justifica-
se por sua contribuição para a formação de profissionais da área de Tradução, uma 
demanda importante não só do corpo discente do Instituto de Letras da UERJ como 
também do Rio de Janeiro, cujas Universidades públicas não oferecem o curso de 
Tradução Literária, em particular. Justifica-se ainda por sua contribuição para a 
formação de profissionais informados através da leitura e da tradução de textos 
produzidos por experts na prática tradutória e por sua contribuição para a produção 
de materiais que podem vir a ser utilizados por alunos de tradução provenientes das 
comunidades interna e externa. Entre seus objetivos específicos, o projeto Formação 
de Tradutores: Prática de Tradução Literária prevê o desenvolvimento de uma série 
de habilidades, tais como: 1. mobilizar conhecimento aprofundado das línguas e das 
culturas postas em contato na atividade de tradução; 2. incorporar práticas que 
permitam aprender sobre princípios, normas ou tendências da tradução literária; 3. 
gerenciar seu método de trabalho, tomando decisões de diferentes ordens, como, 
por exemplo: a. decisões de nível macro, referentes à definição do objetivo 
socioliterário na direção para a qual irá canalizar seus esforços; e, b. sobre as rotinas 
de ordem micro, tais como: a quantidade das leituras e revisões dos textos fonte e 
alvo, o foco (léxico-gramatical, contextual ou estético), a ordem de cada uma delas, 
etc. Diversas atividades foram desenvolvidas durante o ano de 2018, a saber: 1. 
leitura de textos que tematizam o processo de tradução literária e que forneçam 
insumos para a depreensão desses processos (resenhas, textos teóricos, diversas 
traduções de uma mesma obra, etc.); 2. interação com acadêmicos, tradutores, 
autores de obras traduzidas, produção de ensaios, seminários, etc; 3. tradução de 
textos que comentam os processos de tradução literária produzidos por tradutores 
experimentados; 4. revisão dos textos traduzidos; 5. tradução de textos literários (já 
traduzidos por tradutores profissionais para comparação). Neste pôster, 
apresentamos os produtos desenvolvidos pelos alunos(as) ingressantes pelo sistema 
de reserva de vagas e outros participantes-voluntários que participaram ativamente 
do projeto durante o ano de 2018. 
 
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 
Voluntário(s):  
Isabella Daemon de Oliveira Antunes 
 
O projeto Formação de Tradutores: Prática de Tradução Literária contribui para a 
formação de profissionais em tradução dentro e fora da UERJ, tem forte relação com 
a Extensão, com o Ensino e com a Pesquisa (em tradução, em particular). Justifica-
se por sua contribuição para a formação de profissionais da área de Tradução, uma 
demanda importante não só do corpo discente do Instituto de Letras da UERJ como 
também do Rio de Janeiro, cujas Universidades públicas não oferecem o curso de 
Tradução Literária, em particular. Justifica-se ainda por sua contribuição para a 
formação de profissionais informados através da leitura e da tradução de textos 
produzidos por experts na prática tradutória e por sua contribuição para a produção 
de materiais que podem vir a ser utilizados por alunos de tradução provenientes das 
comunidades interna e externa. Entre seus objetivos específicos, o projeto Formação 
de Tradutores: Prática de Tradução Literária prevê o desenvolvimento de uma série 
de habilidades, tais como: 1. mobilizar conhecimento aprofundado das línguas e das 
culturas postas em contato na atividade de tradução; 2. incorporar práticas que 
permitam aprender sobre princípios, normas ou tendências da tradução literária; 3. 
gerenciar seu método de trabalho, tomando decisões de diferentes ordens, como, 
por exemplo: a. decisões de nível macro, referentes à definição do objetivo 
socioliterário na direção para a qual irá canalizar seus esforços; e, b. sobre as rotinas 
de ordem micro, tais como: a quantidade das leituras e revisões dos textos fonte e 
alvo, o foco (léxico-gramatical, contextual ou estético), a ordem de cada uma delas, 
etc. Diversas atividades foram desenvolvidas durante o ano de 2018, a saber: 1. 
leitura de textos que tematizam o processo de tradução literária e que forneçam 
insumos para a depreensão desses processos (resenhas, textos teóricos, diversas 
traduções de uma mesma obra, etc.); 2. interação com acadêmicos, tradutores, 
autores de obras traduzidas, produção de ensaios, seminários, etc; 3. tradução de 
textos que comentam os processos de tradução literária produzidos por tradutores 
experimentados; 4. revisão dos textos traduzidos; 5. tradução de textos literários (já 
traduzidos por tradutores profissionais para comparação). Neste pôster, 
apresentamos os produtos desenvolvidos pelos alunos(as) ingressantes pelo sistema 
de reserva de vagas e outros participantes-voluntários que participaram ativamente 
do projeto durante o ano de 2018. 
 
E-mail: rvhsousa@uol.com.br 
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INTERPRETANDO O UNIVERSO NIPÔNICO: PRÁTICAS TRADUTÓRIAS DO 
JAPONÊS PARA O PORTUGUÊS 
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:  
SATOMI TAKANO KITAHARA 
Estagiário(s):  
Amanda Sperle Honorato 
 
Em um mundo globalizado e com a necessidade de diálogo entre as nações, a prática 
da tradução se mostra fundamental. Dada sua importância, os estudos de tradução 
vêm obtendo cada vez mais espaço no campo dos estudos linguísticos. O curso de 
Letras Português/Japonês da Uerj tem formado professores competentes para atuar 
com o ensino de língua e cultura japonesa no Brasil. No entanto, dada a crescente 
demanda de tradutores na área, acreditamos ser de fundamental importância que 
possamos oferecer a nossos alunos experiência prática e reflexão acerca das práticas 
da tradução. Objetiva-se formar um núcleo sólido de estudos da tradução voltados 
para a língua japonesa, permitindo o aperfeiçoamento dos profissionais formados 
pela Uerj e dando maior credibilidade a estes ao atuarem como tradutores 
profissionais de materiais nipônicos em geral. Pretendemos focar o estágio tanto no 
aprofundamento teórico quanto na prática de tradução, de forma que os bolsistas 
adquiram experiência e habilidade nesse campo. Espera-se que os bolsistas possam 
formar suas concepções de língua e cultura, utilizando seus conhecimentos não só 
na prática de tradução como em outros campos em que forem atuar, como no ensino 
de línguas. Pretendemos que os bolsistas se sintam teoricamente capacitados e que 
tenham um olhar crítico para atuarem nos diversos campos da tradução, seja na 
tradução literária, com obras japonesas ganhando cada vez mais espaço no Brasil, 
como na tradução técnica, juramentada ou de outra natureza. Espera-se que os 
bolsistas obtenham amplo suporte teórico não só das práticas tradutórias, mas 
também de abordagens discursivas e culturais, fundamentais para a tradução. 
Pretende-se que as atividades práticas de tradução de obras literárias forneçam aos 
bolsistas uma visão crítica sobre essa prática, permitindo que atentem para o mínimo 
possível de perdas na tradução do japonês para o português, considerando aspectos 
culturais e discursivos da língua traduzida e buscando-se manter o tom do original. 
Fica a cargo dos bolsistas realizarem a leitura dos materiais teóricos que serão 
utilizados para discussão nos encontros do projeto. Durante a prática da tradução, 
ainda que tal atividade seja feita sob nossa supervisão, espera-se que os próprios 
bolsistas analisem suas próprias produções criticamente. Incentivaremos também 
que busquem e leiam obras literárias japonesas já traduzidas para o português e 
publicadas no Brasil, possibilitando uma comparação crítica dos originais e da 
tradução. O projeto foi pensado com duração indeterminada, de forma que possibilite 
que várias levas de bolsistas possam ter contato com esse tipo de atividade antes de 
encerrarem a graduação e ingressarem no mercado de trabalho. 
 
E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
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IMAGENS NOS CONTOS DE FADAS, UM COMEÇO DE CONVERSA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
REGINA SILVA MICHELLI PERIM 
Supervisor(es) Participante(s):  
Flavio García 
Estagiário(s):  
Vinicius Souza Figueredo 
Voluntário(s):  
ELEN PEREIRA DE LIMA 
 
O ser humano vive imerso em imagens, em seu cotidiano, das quais pouco se dá 
conta, imagens que povoam a história humana desde os mais remotos tempos, forma 
de representar o vivido em desenhos, pinturas, esculturas. Há uma cultura visiva que 
impregna a nossa sociedade contemporânea e que carece de habilidades para ser 
lida. O projeto de EIC “Imagens em circulação e produção: a ilustração e o design no 
livro para crianças e jovens” tem, como objetivo geral, incentivar a formação de 
leitores e produtores de imagens, com foco nos livros para crianças e jovens. A 
formação de leitores implica a construção de um conhecimento concernente a uma 
educação do olhar, o que significa a formação de sujeitos que interpretam, em textos 
variados de diferentes gêneros, imagens, ilustrações, artes visuais, analisando as 
especificidades entre textos verbais e não-verbais, os recursos visuais utilizados, a 
importância e a funcionalidade da imagem em livros para crianças e jovens. O 
projeto, recém aprovado e iniciando suas atividades no segundo semestre de 2018, 
tem como ponto de partida a introdução aos estudos de Literatura Infantojuvenil, 
com a leitura de alguns contos de Charles Perrault, e a subsequente pesquisa sobre 
o autor e a época em que ele viveu, analisando-se produções de artistas consagrados 
na ilustração de seus contos. O escritor francês Charles Perrault, falecido em 1703, 
é considerado o pioneiro no registro de histórias advindas da transmissão oral. Seus 
contos foram publicados na obra Histórias ou Contos dos Tempos Passados, com 
Moralidades, em 1697, e dentre eles estão alguns bastante conhecidos de crianças e 
adultos, como “Chapeuzinho Vermelho”, “Cinderela”, “A Bela Adormecida do 
Bosque”, “O Gato de Botas”, “O Pequeno Polegar”. A narrativa escolhida para leitura 
foi “Barba Azul”, voltando-se o olhar para os trabalhos artísticos de Gustave Doré, 
Walter Crane, Arthur Rackham, Edmund Dulac, Harry Clarke, Kay Nielsen, dentre 
outras possibilidades de trabalhos com imagens sobre o conto, inclusive em obras 
contemporâneas. O olhar se volta para o suporte encontrado em leituras de obras 
que abordem a ilustração nos livros para crianças e jovens. Após a análise 
comparativa das ilustrações ao conto de Perrault, haverá a produção de material em 
power point a ser utilizado em eventos extensionistas, proposta do projeto, 
integrando conhecimentos teóricos e práticos, com a promoção de seminários e 
cursos para alunos da UERJ e público externo. Cumpre destacar que embora a 
literatura Infantojuvenil venha despertando interesse como campo de pesquisa e de 
investimentos editoriais, no meio universitário, porém, falta ainda um estudo 
sistemático, com disciplinas obrigatórias que integrem a grade curricular dos cursos 
de Letras da UERJ. 
 
E-mail: reginamichelli@globo.com 
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LABEV: NOVAS PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO NA ERA DIGITAL 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LUISA PERISSE NUNES DA SILVA 
Estagiário(s):  
Jessica Milesi Vianna 
Voluntário(s):  
NIVEA G DORIA 
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, com enfoque 
em pesquisa, ensino e extensão, as múltiplas alternativas oferecidas pelo meio digital 
e as diversas possibilidades de utilização dos gêneros textuais nesse suporte. 
Contribui, desta forma, para aprimoramento e facilitação do ensino-aprendizagem 
por parte 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 
comunicação e interação com nosso público alvo é realizada rotineiramente via 
Facebook e página do LabEV. Nesse contexto, há o compartilhamento de materiais e 
informações, como divulgação de eventos, pesquisas e publicações. Como atividade 
principal do período atual, destacamos a seleção e preparação de materiais de 
interesse didático-pedagógico para elaboração de um banco de dados, a ser 
disponibilizado e compartilhado com docentes de espanhol. Para implementá-lo, foi 
necessário, primeiro, realizar uma catalogação do material a fim de classificá-lo por 
gênero textual, temática, aspectos linguístico e cultural de relevo. Com isso, 
objetivamos facilitar o seu manuseio pelos usuários e despertar interesse pelo 
conteúdo oferecido. A formação em espanhol foi extremamente relevante para o 
desenvolvimento das atividades em questão, uma vez que possibilitou o emprego de 
fundamentos teóricos aprendidos em sala de aula em situações práticas, contribuindo 
diretamente para aprimorar minha formação profissional. Um dos pontos de destaque 
da participação no projeto foi conhecer melhor sobre maneiras de aliar o ensino com 
ferramentas pedagógicas tradicionais às novas possibilidades conquistadas com o 
advento e difusão da tecnologia, principalmente os computadores e a internet. No 
LabEV, trabalhamos com ferramentas e atividades que, além de facilitar a rotina do 
professor, se apresentam como novas possibilidades de fazer do ensino de línguas 
uma atividade dinâmica e prazerosa, tanto para o aluno quanto para o profissional 
docente. Dessa forma, acreditamos que a universidade deve ser lugar para a 
formação dos profissionais que atuarão nos novos contextos digitais da atualidade, 
em especial de professores, já que serão eles os agentes no processo de letramento 
mediado por suporte digital, orientando seus alunos no trabalho de avaliação crítica 
da realidade virtual, contribuindo, portanto, para uma sociedade que lide com as 
tecnologias digitais de forma responsável e consciente. 
 
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, no 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 
monitoram o ambiente mas também acessoram os alunos, que muitas vezes não 
sabem manusear os equipamentos. Almejamos guarantor, 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. Também muitos 
professores do ILE utilizam o Laboratório em suas aulas de produção textual 
colaborativa e de pesquisa acadêmica. Em parceria com o LABIME do Instituto de 
Matemática e Estatística, com a Chefia Funcional do ILE (Kleber Pereira, especialista 
em Informática) e com os técnicos de informática do ILE, o Laboratório José 
Saramago pode oferecer oportunidade de estágio a estudantes de Ciência da 
Computação. Eles oferecerão suporte aos alunos do ILE na utilização dos 
equipamentos. O LABIME possui uma equipe de suporte de informática que atende a 
todo o IME em várias demandas que poderão ser estendidas ao ILE. Nessa parceria, 
o LABIME contribuiria na manutenção dos computadores e da rede do Laboratório 
José Saramago; na gestão de serviços e de integração WEB; no apoio da gestão de 
máquinas e dos sistemas do laboratório. Sendo assim, este projeto visa também dar 
oportunidade sos bolsistas dos cursos de Ciências de Computação de aquirir 
conhecimento em support de TI, administração de rede e sistemas e de participar 
desse momento de crescimento do Instituto de Letras. Além do aprendizado, o 
estagiário proporcionará a integração dos alunos do ambiente acadêmico. Tendo todo 
o escopo do projeto em mente, podemos afirmar que o Saramago é um espaço físico 
que possibilita acesso às máquinas e às redes, mas também um movimento de 
integração entre alunos e professores, estagiários internos e externos, e de toda a 
comunidade acadêmica do ILE. 
 
E-mail: davifpinho@gmail.com 
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MATERIAL AUDIOVISUAL EM ESPANHOL: A TÉCNICA DA LEGENDAGEM 
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:  
LUISA PERISSE NUNES DA SILVA 
Voluntário(s):  
BIANCA ALVES FERNANDES 
JOMARA BERNARDES MARIANO 
JULIANA SILVA CASSEMIRO 
LARISSA MARINS 
THUANE VERAS SAMPAIO 
 
O projeto de Estágio Interno Complementar (EIC) intitulado MATERIAL AUDIVISUAL 
EM ESPANHOL: A TÉCNICA DA LEGENDAGEM tem como finalidade analisar as 
legendas produzidas em português e em espanhol disponibilizadas em produtos 
audiovisuais da atualidade. Visando a acompanhar o aumento do acesso da sociedade 
a filmes e séries por meio de diferentes serviços de streaming de vídeo (como 
Youtube, Facebook, Netflix, Now e etc.), este projeto promove ao aluno da Graduação 
em Letras Português/ Espanhol da UERJ não só o desenvolvimento de análises 
linguísticas descritivas das legendas em português e espanhol, como também se 
compromete a auxiliá-lo na produção técnica da legendagem como atividade 
profissional, atividade esta de grande demanda no mercado de tradução audiovisual. 
Legendar um material audiovisual não é somente apresentar em texto escrito a 
tradução dos diálogos orais dos personagens. A legendagem precisa se preocupar 
com questões técnicas específicas de sua prática, como por exemplo, respeitar os 
limites de tempo e espaço na tela. O texto legendado deve permanecer na tela tempo 
suficiente para que o telespectador o leia apenas uma vez e sem pressa, de modo a 
manter um fluxo confortável de leitura e sem perder nenhuma informação. Além 
disso, deve limitar-se a um número determinado de caracteres para que o texto não 
se estenda por mais de duas linhas (DÍAS-CINTAS, 2001). Segundo Agost (1999), 
para aqueles que querem trabalhar com tradução audiovisual e legendagem, é 
fundamental entender que ambos devem ser analisados como atos comunicativos 
realizados por indivíduos que estão inseridos em um contexto social determinado. 
Portanto, a legendagem deve ser vista como um produto resultante de um 
determinado contexto de produção e analisada como um produto resultante de um 
determinado contexto de recepção, e não somente como uma atividade pura e 
essencialmente prática (GAMBIER, 2008). Nesse sentido, selecionamos, para iniciar 
as atividades deste projeto, os filmes Viva! A vida é uma festa (título original “Coco”, 
2017) com produção da Disney/Pixar, e Festa no céu (título original “The Book of 
Life”, 2014), distribuído pela Century Fox, ambos com temática sobre a típica 
celebração mexicana do Dia dos Mortos, com o foco em questões de transferências 
linguísticas e culturais. Os filmes são distribuídos segundo as regiões/ continentes, 
portanto, analisamos a legenda dos filmes em espanhol e em português distribuídos 
para a América e para a Europa. Já para a produção de legenda nos materiais 
audiovisuais, futuramente, utilizaremos o programa de computador gratuito Subtitlte 
Workshop. 
 
E-mail: luisaperisse@yahoo.com.br 
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MEMÓRIA, EVENTOS E DIVULGAÇÃO:EVENTOS ACADÊMICOS DO 
INSTITUTO DE LETRAS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANA CRISTINA DOS SANTOS 
Estagiário(s):  
Livia Coutinho Ribeiro 
Voluntário(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 PARA 
ESTRANGEIROS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FLAVIO DE AGUIAR BARBOSA 
Voluntário(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; leitura de 
textos de referência: b.1) lema e classe gramatical; b.2) pronúncia; b.3) 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; b.4) 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: flavio.ag.barbosa@gmail.com 
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NUPPLES/UERJ: ENSINO ESPECIALIZADO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

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):  
Patrick Santos de Melo 
Voluntário(s):  
Lucas Alves de Souza 
Nathalia Fonseca Teixeira 
 
O ensino de português língua não materna insere-se nas atividades de ensino, de 
pesquisa e de extensão, existente no Instituto de Letras da UERJ, e ganhou feição 
especializada a partir da criação do NUPPLES (Núcleo de Pesquisa e Ensino de 
Português como Língua Estrangeira/Segunda Língua) que se ocupa do ensino de 
Português para Estrangeiros, em diferentes vertentes e situações socioculturais e 
políticas, tanto da comunidade interna quanto da externa à UERJ. O NUPPLES, em 
funcionamento desde 2010, existe para promover estudos, pesquisas e ensino 
especializado de Português Língua não Materna, apoiando ações de 
internacionalização, especialmente, da UERJ. Visa à formação de professores 
especializados na área, o que promove através do oferecimento de cursos de 
extensão e treinamento constante a professores-bolsistas em formação. Dentre os 
produtos recentes do projeto encontram-se os seguintes: organização do XII 
Encontro de Português Língua Estrangeira (parceria entre PUC-Rio, UFF, UFRJ e 
UERJ), publicação do livro “Ensino de Português para Estrangeiros: 
internacionalização, contextos e práticas”, elaboração e manutenção de Plataforma 
de Ensino à Distância para atividades complementares aos cursos presenciais. O 
projeto tem apresentado os resultados de seu trabalho em eventos internacionais 
como VI SIMELP (Lisboa/Portugal) e Congresso da Brazilian Studies Association – 
BRASA. Como rotina, especialmente no que diz respeito às atividades de Estágio 
Interno Complementar (EIC), o projeto cuida de organizar e gerenciar cursos 
presenciais e online, confeccionar certificados, devidamente traduzidos e adequados 
às exigências de cada universidade de origem dos alunos intercambistas da UERJ, 
orientar e gerenciar a produção de materiais didáticos específicos, digitalizar e 
catalogar os materiais didáticos disponíveis, coletar dados para alimentar pesquisas 
com projetos parceiros, entre outras atividades. O presente trabalho apresenta, em 
especial, os procedimentos administrativo-pedagógicos, adotados em face das 
dificuldades de recebimento de alunos estrangeiros pela UERJ, resultantes dos 
desafios político-financeiros vivenciados nos últimos anos. Considerando este 
contexto, decidiu-se pela ampliação do uso de TICs como ferramenta pedagógica. Tal 
ação, inspirada nas pesquisas exploratória e documental, teve as seguintes 
categorias norteadoras: mapeamento de referenciais teóricos e técnicos sobre a 
modalidade de ensino semipresencial e a utilização da plataforma Moodle, adaptação 
dos conteúdos do plano de curso e seus materiais à nova modalidade. Assim, após a 
primeira fase de testagem do uso da plataforma e de aperfeiçoamento do material 
didático, a opção pelo uso das TICs permitiu não somente que os alunos estrangeiros 
pudessem concluir o semestre letivo dentro dos prazos, mas revelou melhoria na 
aprendizagem. Este trabalho discute os resultados obtidos com o uso das TICs tanto 
para o desempenho dos alunos quanto para a formação do aluno-bolsista. 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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NÚCLEO DE ESTUDOS DO FANTÁSTICO (NEF.UERJ) 

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 
Supervisor(es) Participante(s):  
REGINA SILVA MICHELLI PERIM 
Estagiário(s):  
PEDRO HENRIQUE DA SILVA NEVES 
 
O Núcleo de Estudos do Fantástico (NEF.UERJ) é um projeto multidisciplinar 
integrado, articulando ações de ensino, pesquisa e extensão. O NEF.UERJ nasceu no 
seio do Seminário Permanente de Estudos Literários (SePEL.UERJ), projeto de 
extensão que funciona como veículo de realização das atividades dos Grupos de 
Pesquisa “Nós do Insólito: vertentes da ficção, da teoria e da crítica” e “Estudos do 
Gótico”, certificados pela UERJ junto ao Diretório de Grupos do CNPq. Neste 
momento, dois projetos internos ao NEF.UERJ encontram-se em organização 
embrionária. Um, recentemente aquinhoado com bolsa de Estágio Interno 
Complementar (EIC), é a constituição dos “Acervos Temáticos”, que reunirá livros e 
revistas doados ao SePEL.UERJ por Filipe Furtado, Professor Titular e Catedrático, 
aposentado da Universidade Nova de Lisboa, e Rosalba Campra, Professora Titular e 
Catedrática, aposentada da Sapienza Università di Roma (Roma 1), iminentes 
pesquisadores da ficção fantástica. Outro, com recente concessão de bolsa do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (PIBITI/ CNPq), é a criação do Dicionário Digital do Insólito Ficcional, em 
parceria com pesquisadores em rede nacional, através do Grupo de Trabalho 
“Vertentes do Insólito Ficcional”, junto à Associação Nacional de Programas de Pós-
Graduação em Letras e Linguística (ANPOLL), e internacional, valendo, 
principalmente, do Plano de Trabalho de dos Acordos de Cooperação Internacional 
firmados pela UERJ, em que o SePEL.UERJ é um dos elementos executores. Trata-se 
do Acordo firmado com a Universidade de Coimbra, Portugal, cujo elemento executor 
indicado é o Centro de Literatura Portuguesa (CLP), e a Universitat Autònoma de 
Barcelona, cujo elemento executor é o Grupo de Estudios sobre lo Fantástico (GEF). 
Espera-se, com a implementação do NEF.UERJ, a consolidação de um centro efetivo 
de pesquisas acerca da ficção fantástica, lato sensu, sediado na UERJ, que, já desde 
alguns anos, vem sendo reconhecida como um dos mais importantes polos de 
estudos da ficção fantástica. Tal se verifica por ser a universidade que certificou, 
junto ao Diretório de Grupos do CNPq, dois Grupos de Pesquisas dedicados ao tema; 
por ter gestado o Grupo de Trabalho ANPOLL “Vertentes do Insólito Ficcional”, 
coordenado, desde sua criação, em 2011, até 2016, por um de seus pesquisadores 
e por contar com o vice-coordenador para o biênio de 2018-2020; pelo considerável 
número de dissertações e teses, versando sobre o assunto, que vêm sendo levadas 
à defesa; pelas disciplinas sequencialmente oferecidas em seu Programa de Pós-
Graduação em Letras, na área de Estudos de Literatura, com ementas que 
contemplam o assunto; por sediar os Painéis “Reflexões sobre o insólito na narrativa 
ficcional”, na 16ª edição, os Encontros Nacionais “O Insólito como Questão na 
Narrativa Ficcional”, na 7ª edição, e os Congressos Internacionais “Vertentes do 
Insólito Ficcional”, na 4ª edição. 
 
E-mail: flavgarc@gmail.com 
 



 

0566 
 

O CINEMA INDEPENDENTE DA BAIXADA FLUMINENSE E A REINVENÇÃO DO 
LUGAR. 
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):  
Isabela Leal França Costa 
Karine Tamer 
Rodrigo Mamud Guedes da Silva 
 
Como parte do projeto e pesquisa CULTURAS VISUAIS EM PERIFERIAS URBANAS - 
CIDADE, IMAGENS E VIDA, desenvolvido no Núcleo de Estudos Visuais em Periferias 
Urbanas da UERJ, apresentaremos nesta edição da UERJ sem Muros a investigação 
que realizamos ao longo do último período, tendo como base as imagens e narrativas 
presentes nos documentários produzidos por cineastas e coletivos independentes da 
Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, periferia do Rio de Janeiro, tem sido 
configurada, ao longo de décadas, como um espaço heterotópico no pior sentido. 
Vizinha da “cidade maravilhosa”, Caixas é percebida como um “espaço outro” definido 
por tudo o que há de ruim: pobreza, grilagem de terras, pistolagem, doenças, 
milicias, grupos de extermínio etc. Território feito a partir da composição de 
“favelados”, “suburbanos”, “pessoal da zona oeste” e “paraíbas”. Composição que, 
se por um lado, mereceu o escárnio de jornais e programas de televisão do tipo 
“patrulha da cidade” e outros mais atuais, por outro, recebeu de Nelson Pereira dos 
Santos o título de “A capital cultural do País”, já que é possível encontrar o Brasil 
inteiro ali. O fenômeno que acontece na virada de século, porém, é o surgimento de 
uma juventude que descobre a Baixada como absolutamente cinematográfica, e que 
inicia numa verdadeira obsessão por fazer filmes e filmar as cidades. Desde o 
primeiro documentário que deu origem ao movimento de cinema indepedente da 
Baixada – Progresso Primavera, realizado em 2001 - inúmeras produções vêm 
ficcionando ( no sentido de fabricar) uma outra periferia, para além daquela 
infecunda e estereotipada da mídia. Nasce, então, um modo de fazer cinema que é 
inseparável da cidade. Todo lugar se constroi a partir de referencias espaciais, visuais 
e afetivas. Os documentarios produzidos pelos novos cineastas da Baixada fazem do 
percurso pela cidade um meio estético de rememoração e de invenção de uma 
paisagem, de um território, de um lugar. Os filmes entram em relação com a cidade 
através do percurso. Há entre eles paradas comuns, pontos chave que elegem: a 
estação de trem, a refinaria de petróleo, o centro comercial, a rodovia… Suas 
narrativas por vezes redescobrem bairros, ruas, memórias, pessoas. Outras vezes os 
recriam dentro de uma cidade surreal, mas não menos verdadeira. Nos dois casos 
trata-se de um percurso físico no espaço e de uma construção sensível do lugar. Uma 
relação entre palavras, imagens e afetos que cria uma heterotopia de outro tipo, um 
“outro espaço outro” que substitui a constituição estigmatizada do lugar, pela 
descoberta de novas capacidades e novas relações entre objetos, temas e formas de 
apresentação. 
 
E-mail: liliane.tashi.leroux@gmail.com 
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O PROCESSO DE EDITORAÇÃO DA PENSARES EM REVISTA: PRÁTICAS QUE 
VIABILIZAM POSSÍVEIS FORMAÇÕES 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA BETANIA ALMEIDA PEREIRA 
Estagiário(s):  
Mariane Ferrari Macabu 
Voluntário(s):  
Andreza Silva de Oliveira 
Débora de Freitas Ferreira 
Petúnia da Silva Magalhães 
 
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. 
O periódico conta com um conselho editorial e consultivo representativos, com 
membros destacados da pesquisa acadêmica na área de Linguagens, do Brasil e no 
exterior. Nesse sentido, o periódico é um relevante veículo de difusão da pesquisa, 
pois contribui para a divulgação de trabalhos acadêmicos tanto do corpo docente 
quanto do corpo discente. 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 acompanha cada passo da elaboração de um volume. Como as ações 
exigem um dinamismo constante, o aluno bolsista é convocado a exercer habilidades 
que o dimensionam para as atividades inerentes à editoração de um periódico da sua 
área. Desta maneira, o trabalho "o processo de editoração da Pensares em Revista: 
práticas que viabilizam possíveis formações" objetiva explicitar as atividades 
inerentes ao processo de editoração e os impactos relativos à sua produção. Neste 
sentido, é importante mapear o passo a passo dos procedimentos, buscando sinalizar 
as rotinas ligadas ao ambiente interno e externo do periódico, evidenciando, 
sobretudo, a formação do aluno bolsista. Nesta função, 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 funções que demandam dinamismo, perspicácia e senso estético 
no processo de leitura, formatação, diagramação de artigos que passam pela "pré-
publicação". Desta maneira, o educando trava conhecimento de natureza científica e 
técnica ao adentrar em cada fase de feitura de um periódico eletrônico que promove 
a disseminação do conhecimento científico, de forma democrática. Como resultado 
das atividades, destacamos a parceria bem consolidada entre bolsista, voluntários e 
editoras adjuntas, buscando cada vez mais a eficiência dos trabalhos prestados, de 
forma que os prazos são cumpridos e as ações bem delineadas. Salientamos que o 
periódico recebeu a qualificação B1 pela Qualis-Capes, na área de Ensino e que a 
aluna bolsista tem apresentado a Pensares em Revista em eventos: UERJ sem muros 
e no Congresso Internacional da ABRALIC, em 2017. 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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OFICINA DE TRADUCÃO E VERSÃO EM ITALIANO COMO ESTRATÉGIA DE 
ENSINO E APRENDIZAGEM : TRADUÇÃO, ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 
Estagiário(s):  
Marcelo Vicente Molinaro 
Yasmin de Mattos Silva 
Voluntário(s):  
Caroline Nunes Ferreira 
Eloisse Elias Caputo Neves 
Leonardo Bhering Ribeiro da Costa 
MARCIA BRAGA DE OLIVEIRA 
A Oficina de Tradução e Versão em Italiano como estratégia de ensino e 
aprendizagem visa tanto à capacitação do(s) aluno(s) bolsista(s) quanto à 
capacitação daqueles que se envolvem no processo ensino-aprendizagem da 
tradução-versão, com foco nas Línguas Italiana e Portuguesa (BR). Em todas as 
oficinas propostas, busca-se oferecer aos alunos aprendizes, bolsistas ou voluntários, 
a oportunidade de enriquecer e fortalecer seus currículos, abrindo-lhes, também, 
outros campos de trabalho, além da aprendizagem da língua e cultura italianas com 
foco em ensino-aprendizagem, relacionados ao campo da tradução, interpretação e 
pesquisa. A partir de teóricos de referência como Antoine Berman, Umberto Eco, 
Roman Jakobson, Henri Meshonic, Paul Nida, Walter Benjamin, John Milton, Paulo 
Brito, Paulo Rónai, Paul Ricoeur, Rosemary Arroyo, Laurence Venuti, para citar 
apenas alguns entre os mais conhecidos, discutem-se, inicialmente, com o bolsista 
e/ou voluntário, as bases, os fundamentos da tradução: literal, semântica; 
técnica/científica e literária; as especificidades do texto informativo, burocrático, 
técnico, literário, entre outros. Assinalam-se, no encontro com os bolsistas e 
voluntários, além dos colegas que integram o projeto como professores supervisores 
convidados, a partir de textos previamente selecionados, a riqueza e as inúmeras 
possibilidades que se abrem diante do tradutor/aprendiz de língua estrangeira. Em 
seguida, oferece-se, mensalmente, a oficina aos interessados em se iniciar nos 
estudos e nas práticas da tradução/versão, normalmente alunos da graduação, 
oriundos de cursos variados, mas há também procura de alunos da extensão. Nesses 
encontros, são discutidas as escolhas, as propostas, as estratégias, os mecanismos 
para se solucionar, superar, resolver os nós oferecidos pelos inúmeros gêneros 
textuais no momento da tradução/versão. Nesse período de 2017-2018, demos 
prioridade à tradução. Traduzimos e problematizamos/comentamos algumas 
questões linguísticos-culturais presentes no conto A quattro zampe de Tommaso 
Landolfi. Traduzimos também o conto Una goccia de Dino Buzzati 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. Ainda traduzimos alguns capítulos do livro Storia di una capinera de 
Giovanni Verga. Nesta oficina, discutimos a problemática que envolve a tradução dos 
sufixos diminutivos e aumentativos, riquíssimos em italiano, mas, em um grande 
número de vezes, intraduzíveis em português. Todos estes trabalhos em que 
discutimos e problematizamos sobre as escolhas e decisões no momento da tradução 
mira o fortalecimento e o aprofundamento no que tange ao estudo da estruturas da 
língua em um nível mais verticalizado. Assim, procuramos, sempre, estabelecer um 
elo entre a tradução e o ensino da língua. 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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OS CONTOS DE FADAS DE 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Flavio García 
Estagiário(s):  
Elen Pereira de Lima 
Karine Santanna de Andrade 
Voluntário(s):  
Vinicius Souza Figueredo 
 
A literatura Infantojuvenil vem despertando interesse cada vez mais crescente, com 
congressos, pesquisas, feiras. No meio universitário, porém, falta ainda o estudo 
sistemático, com disciplinas obrigatórias que integrem a grade curricular dos cursos 
de Letras da UERJ. O projeto de EIC Trabalhando com a Literatura Infantojuvenil tem 
por objetivo conferir maior visibilidade a essa literatura, que ainda hoje carece de 
atenção, viabilizando o acesso a narrativas destinadas à infância e à juventude por 
meio de material fidedigno, a ser usado em trabalhos acadêmicos e em salas de aula 
ou em outros espaços de interesse sobre contos de fadas. O projeto tem por corpus 
os contos em prosa do escritor francês Charles Perrault, considerado o pioneiro no 
registro de histórias advindas da transmissão oral. As narrativas foram publicadas na 
obra Histórias ou Contos dos Tempos Passados, com Moralidades, em 1697, e entre 
elas estão algumas que fazem parte da tradição cultural do Ocidente, como 
“Chapeuzinho Vermelho”, “Cinderela”, “A Bela Adormecida do Bosque”, “O Gato de 
Botas”, “Barba Azul”. O trabalho iniciou-se com a leitura dos contos na língua original 
em que foram escritos, em seguida realizou-se a tradução para a língua portuguesa 
e atualmente o trabalho em desenvolvimento diz respeito à revisão dos textos, em 
comparação crítica com outras obras já existentes em português, e à adequação à 
formatação bilingue. 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; estudo crítico; ilustrações do conto; biografia do 
escritor; bibliografia de e sobre o escritor. O conto “Chapeuzinho Vermelho” 
encontra-se em fase de finalização para ser publicado. Além dessa atividade, que 
norteia o projeto, houve a participação em alguns eventos, como a oficina Vozes da 
Resistência, planejada e ocorrida durante a greve, em janeiro e fevereiro de 2017, 
na qual trabalhamos com contos de fadas e suas análises críticas; o XV Congresso 
Internacional da Associação Brasileira de Literatura Comparada, em que o projeto foi 
apresentado na categoria pôster; o seminário “A narrativa inquietante de Lygia 
Bojunga”, em abril de 2018, como membro da equipe. As contribuições advindas da 
participação no projeto permitiram aprofundar tanto a formação acadêmica, quanto 
a de leitora das narrativas. Espera-se, com os resultados do projeto, 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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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Claudia Moura da Rocha 
Maria Aparecida Cardoso Santos 
Estagiário(s):  
Ingrid Andrade Albuquerque 
 
O Laboratório Multidisciplinar de Semiótica: Labsem se destina à produção de 
subsídios ao ensino, à pesquisa e à extensão, por meio da congregação de 
pesquisadores, docentes e discentes orientados pela semiótica. Busca-se não só 
ampliar a competência técnico-científica das equipes de trabalho envolvidas no 
projeto, mas também facilitar o acesso aos multimeios auxiliando assim a formação 
de recursos humanos que venham a atuar, por exemplo, em futuros projetos de 
Educação à Distância. Características do projeto: 1. Laboratório multidisciplinar 
LABSEM (I) com espaço e equipamento de suporte a pesquisas em desenvolvimento 
no Estado do Rio de Janeiro; 2. Organização dos recursos digitais, para fins didáticos 
e de pesquisa; 4. Desenvolvimento de ações e atividades de estudos, pesquisas e 
extensão multidisciplinares com fundamentação semiótica; 5. Criação de um 
ambiente de especialização de comunicadores e de educadores interessados na 
produção educativa e cultural; 6. Dar início à preparação de ambiente digital e de 
recursos humanos para atuar em projetos de pesquisa. Consideradas suas metas de 
utilização de equipamentos em regime multiusuário, preparação de pessoal, diálogo 
multidisciplinar e projeção para pesquisa, o Projeto Protocolos Cotidianos do Labsem 
está indiscutivelmente em consonância com a proposta dos projetos EIC. Além da 
experiência e da capacidade técnica do proponente e da equipe responsável pelo 
desenvolvimento dos projetos; da infraestrutura disponível na instituição para a 
realização das atividades de pesquisa relativas ao desenvolvimento dos projetos 
propostos; dos currículos do coordenador e dos pesquisadores associados, 
notadamente em relação às atividades previstas para a execução dos projetos; os 
objetivos traçados para o Labsem possibilitam acompanhamento e avaliação da 
evolução do trabalho. Como recurso, expande os horizontes do ensino e da pesquisa, 
tornando praticamente ilimitada a liberdade dos pesquisadores e estudantes quanto 
ao material bibliográfico, sem a preocupação com conceitos como lugar e quantidade 
disponível. Desse modo decidiu-se investir no Labsem com o intento de alargar o 
horizonte de estudos, pesquisas e produções, por seu caráter multidisciplinar e seu 
escopo multiusuário na utilização dos equipamentos. Acreditamos no seu mérito 
científico, pois o suporte da Semiótica confere, por si só, estatuto multidisciplinar à 
investigação, desde suas origens. PALAVRAS-CHAVE: Semiótica, Design, Tecnologia, 
Administração, Rotinas. 
 
E-mail: darciliasimoes@gmail.com 
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PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS E ACADÊMICOS PARA 
O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDO 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
VALERIA DE OLIVEIRA SILVA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Mariana Gonçalves Ferreira de Castro 
Estagiário(s):  
Luana Princisval da Silva 
Voluntário(s):  
Sérgio Maciel da Motta 
 
Os “Cursos de Ensino de Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos” visa 
o aprendizado de jovens surdos estudantes do ensino fundamental. Busca-se com 
este projeto propiciar a estudantes surdos o uso de tecnologias, inclusive com 
dispositivos conectados em rede, que levem os cursistas surdos usuários da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) a aprimorar seu desempenho de leitura e escrita em 
Língua Portuguesa. As aulas em questão são desenvolvidas a partir do uso de textos 
adequados as especificidades e necessidades educacionais especiais dos sujeitos 
envolvidos no projeto. Por conseguinte, respeitar a individualidade e identidade do 
surdo, além de suas especificidades linguísticas é um dos objetivos desse projeto. 
Esta estratégia pedagógica vem oportunizando, cotidianamente, a adolescentes e 
jovens surdos independência e autonomia ao utilizarem de forma instrumental o 
Português que na rede de ensino e em todos os espaços oficias que frequentam é a 
língua oficial. Embora o bilinguismo ainda esteja em lento processo de 
implementação no Sistema Educacional Brasileiro para surdos, segundo o decreto 
5626/2005, a educação desses educandos deve ser bilíngue. O Projeto Produção de 
materiais Didático-Pedagógicos e Acadêmicos para o Ensino de Língua Portuguesa 
como Segunda Língua para Surdo, por conseguinte, tem como objetivo estudar e 
criar materiais didáticos acessíveis aos estudantes surdos inscritos no Curso de 
Português Instrumental para Surdos nível I. A pesquisa tem a finalidade de abordar 
novas leituras do fazer pedagógico de língua estrangeira a partir de novas leituras. 
O projeto tem a proposta de investigar as diferentes formas apropriadas de garantir 
o ensino da Língua Portuguesa como língua instrumental para Surdos que não 
tiveram a oportunidade de aprendizado bilíngue ao ingressar no sistema oficial de 
ensino. O bolsista do Projeto ‘Produção de Materiais Didático-Pedagógicos e 
Acadêmicos para o Ensino de Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos’, 
faz o acompanhamento do Curso de Língua Portuguesa para surdos – nível 1 e das 
práticas docentes e atividades discentes desenvolvidas. Sob a supervisão das 
Professoras Mariana Castro e Valeria de Oliveira, a cada aula observo e registro toda 
rotina. Ao final de cada aula, nos reunimos para avaliar a atividade realizada, com a 
observação e percepção de toda a equipe, e para preparar o conteúdo da próxima 
aula. Neste momento, as supervisoras explicam as propostas e os objetivos, 
possibilitando sugestões e esclarecimento de dúvidas. O acompanhamento deste 
curso tem o objetivo de proporcionar experiência de aprendizagem significativa para 
a produção de materiais didáticos específicos para o aprendizado da Língua 
Portuguesa para surdos em sua modalidade instrumental. É essencial o 
acompanhamento dos alunos surdos para conhecer melhor a sua forma de 
aprendizagem, para criar estratégias inovadoras a fim de proporcionar uma educação 
significativa e de qualidade para o aluno surdo. 
E-mail: prof.valeria_libras-braille@hotmail.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):  
Clarice Mendes Pimentel de Souza 
Ingrid Kelly da Silva Machado 
 
O Programa Ler Uerj foi criado, em 1995, com o propósito original de incentivar e 
promover a leitura do âmbito da Uerj e da comunidade externa. Ao longo desses 20 
(vinte) anos de funcionamento, o Programa LerUerj vem buscando intensificar sua 
missão original, propondo articulações entre as atividades extensionistas, de 
pesquisa e de formação. Desse modo, o Programa veio modificando uma atuação que 
se caracterizava principalmente pela difusão da leitura, como círculos de leitura e 
contações de histórias, por atividades mais constantes junto a setores definidos de 
públicos-alvo. Passou também a valorizar as relações com a pesquisa na área de 
Letras e outras disciplinas afins como fontes de subsídios para as práticas do 
programa e como ponto de partida para o desenvolvimento de pesquisas que 
atendem a questões surgidas na e pelo contato diário com os problemas colocados 
pelas práticas leitoras no país. Recentemente, o Programa acumulou uma vasta 
experiência com atividades de extensão voltadas para os estudantes de Letras, e 
destinadas a outros públicos-alvo, nas parcerias com a UNATI, realizando oficinas de 
crônicas com idosos; com o Departamento Cultural da UERJ, promovendo eventos 
na instituição; como também dialogando com outras iniciativas de pesquisa e 
promoção da leitura. Essas ações são fundamentadas por grupo de estudo, com 
leituras sobre problemas relativos à leitura, à formação de leitores no Brasil e ao 
aparato conceitual disponível nas áreas de estudos literários e linguísticos acerca 
desse objeto de investigação. Assim, realizam-se atualmente no LerUERJ, algumas 
atividades que objetivam investigar e atuar diante dos limites e possibilidades de 
ampliação da formação como leitores e profissionais ocupados com a leitura em 
diferentes contextos de atuação profissional, contemplando perspectivas teóricas 
diversificadas (Análise enunciativa, Análise do Discurso de base pragmática, 
Linguística cognitiva, Psicolinguística, Semiótica, Teorias Literárias), para tratar da 
leitura e da escrita, em língua materna e estrangeira, em diferentes suportes (em 
suporte oral, escrito, áudiovisual, musical), em diferentes contextos (cotidiano, 
acadêmico, literário, musical). Atualmente, o Programa promove os seguintes eixos 
de atividades: i) a formação de estudantes de graduação e de pós-graduação, por 
meio da realização, com frequência regular, de grupos de discussão em "Discurso e 
Filosofia", em "Refúgio e práticas e políticas de acolhimento a refugiados" e 
"Linguística Forense"; ii) difusão dos conhecimentos e métodos desenvolvidos por 
meio de cursos e eventos e, em especial, do Ciclo de Debates "Linguística Pra Quê?"; 
iii) atendimento e supervisão do ensino de línguas para refugiados, em atividades 
extensionistas e de pesquisa; iv) incentivo da escrita literária, por meio da realização 
do Concurso Literário do LerUerj. 
 
E-mail: brunodeusdara@gmail.com 
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REVISTA METAPHRASE: UMA NOVA PERSPECTIVA NA TRADUÇÃO DE 
TEXTOS GREGOS E LATINOS 
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 
 
O pôster apresentará o projeto da Revista Metáphrase — revista on-line de tradução 
do Departamento de Letras Clássicas e Orientais do Instituto de Letras da UERJ —, 
que tem por objetivo contribuir para elevar o nível de qualidade, forma e conteúdo 
das publicações na área de tradução dos textos gregos e latinos, ainda não traduzidos 
para o vernáculo, e sua divulgação se dará inicialmente através dos sites: www.e-
publicacoes.uerj.br , http://gregoletrasclassic.wix.com/metanoia e, em seguida, 
através de site próprio. A ideia da revista surgiu com o desenvolvimento do Projeto 
de extensão Metanoia —Núcleo de Literatura e Cultura Clássicas, que tem como uma 
de suas atividades um grupo cujo objetivo é traduzir textos gregos e latinos não 
traduzidos para o vernáculo, e é formado por alunos a partir do quarto período e 
professores do Departamento LECO. A criação da revista Metáphrase divulgará as 
traduções do grupo, bem como a de colaboradores externos, a partir de uma análise 
prévia feita pelo Conselho Editorial da revista. A edição será sempre bilíngue, 
acompanhada de comentários morfossintáticos e estilísticos e com um breve resumo 
da obra e do autor, possibilitando, principalmente, aos discentes da área de Letras 
Clássicas e pesquisadores de áreas afins o acesso a este material. 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, essa um dos principais atributos desta revista. Portanto, o 
objetivo deste projeto é criar um material a partir da tradução de obras inéditas em 
português, possibilitando a estudiosos e pesquisadores um melhor acesso ao modelo 
de construção clássica e a uma semântica vocabular precisa. Propomos também fazer 
uma parte introdutória com uma abordagem literária e estilística referente a cada 
autor traduzido. Mesmo que as traduções atuais estejam menos preocupadas com a 
fidelidade ao texto original e mais preocupadas com o leitor e com as possibilidades 
de interação e interpretação do texto, aqueles que utilizam o texto como objeto de 
estudo precisam ter todos os instrumentos de compreensão textual em mãos. As 
traduções atuais estão menos preocupadas com a fidelidade ao texto original e mais 
preocupadas com o leitor e com as possibilidades de interação e interpretação do 
texto, mas aqueles que utilizam o texto como objeto de estudo precisam ter todos 
os instrumentos de compreensão textual para que consigam, ao voltarem o olhar 
para o texto traduzido, em um misto de crítica e criação, estabelecer uma analogia 
entre a escrita e a tradução. Essa é a proposta desta revista. 
 
E-mail: dulcinascimento@bol.com.br 
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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):  
Izaura Vieira Cesario 
Voluntário(s):  
Nathalie Moreira Palhares Alves 
 
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 modernizac ̧ão 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 
relac ̧ões 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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TRATAMENTO TÉCNICO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO DIGITAL (OU 
IMPRESSO) 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
FLAVIO GARCIA QUEIROZ DE MELO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Darcilia Marindir Pinto Simões 
Estagiário(s):  
Matheus Tojeiro da Silva 
 
O tratamento técnico dos textos para a publicação corresponde às etapas de trabalho 
que vão, especificamente, desde as revisões linguística e estrutural dos textos a 
serem publicados até a aplicação de estilo ou, mesmo, a diagramação básica, 
implicando conhecimentos de línguas e dos conteúdos dos textos, bem como das 
normas de editoração acadêmico-científica. No projeto estão regularmente 
envolvidas mais de trinta pessoas, entre professores da UERJ, pós-graduandos, 
graduandos e bolsistas, além de pesquisadores parceiros, de universidades na Itália, 
França, Espanha e Portugal. São publicações regulares de periodicidade semestral, 
os periódicos Caderno Seminal, Ecos de Linguagem – edição bilíngue –, Abusões – 
edição plurilíngue – todos hospedados no Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ. 
Contam-se publicações diversas, atendendo aos Estudos de Língua e aos Estudos de 
Literaturas, as publicações de e-books – e, ainda, de livros impressos – do projeto 
de extensão Dialogarts. Acrescem a essas publicações de livros e revistas, as 
demandas dos Grupos de Pesquisa, Diretório de Grupos do CNPq, “Semiótica, Leitura 
e Produção de Textos – SELEPROT”, “Nós do Insólito: vertentes da ficção, da teoria 
e da crítica” e “Estudos do Gótico”, certificados pela UERJ junto ao Diretório de Grupos 
do CNPq. Este projeto integra a estrutura da Unidade de Desenvolvimento 
Tecnológico Laboratório Muldisciplinar de Semiótica (UDT LABSEM) e responde à 
demanda de preparação de recursos humanos especializados no tratamento técnico 
de textos – inclusive com a utilização das Tecnologias de Informação (IT) – para 
publicação em suporte digital – ou, ainda, impresso. Trata-se da preparação de 
profissionais para o mercado de trabalho e de uma contribuição ao enriquecimento 
da Graduação e das Pós-Graduações – lato ou stricto sensu – em Letras, principal 
origem dos membros dessa equipe de trabalho. O tratamento técnico de textos não 
é objeto de ensino nos cursos técnicos e de Graduação, nem mesmo, mais 
comumente, conteúdo de Programas de Pós-Graduação na área de Letras, ficando 
restrito a cursos livres de curta duração e que, em geral, não preparam, 
efetivamente, a mão de obra de que se necessita. Considerando a dificuldade de 
captação de recursos humanos no ambiente estudantil e em seu entorno para 
desenvolver um trabalho de qualidade, aproveitam-se as bolsas de Estágio Interno 
Complementar (EIC) para buscar maneiras de suprir essa lacuna de formação de 
pessoal e, desse modo, poder atender às demandas de publicação existentes. 
 
E-mail: flavgarc@gmail.com 
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AS OFICINAS DE ALEMÃO NAS ESCOLAS 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 
Supervisor(es) Participante(s):  
Gabriela Marques-Schäfer 
Estagiário(s):  
Ana Luiza Mesquita de Queiroz 
Carina de Alencar Shulte 
Voluntário(s):  
Maria Elisa de Oliveira Scheuenstuhl 
 
Aprender uma língua estrangeira/adicional na escola contribui não só para o 
desenvolvimento da competência comunicativa na língua-alvo, mas também para o 
desenvolvimento integral do indivíduo, proporcionando ao aluno uma abertura ao 
mundo, a novas línguas, a novas culturas. O conhecimento de uma nova língua e de 
uma nova cultura leva o aprendiz a desenvolver também competência intercultural. 
Esse aprendiz passa perceber e entender melhor a própria cultura e o funcionamento 
da própria língua. Além disso, ter acesso a outras línguas, que não apenas a 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 
Línguas Anglo-Germânicas do Instituto de Letras da UERJ vem implementando, desde 
1988, o ensino de alemão em escolas da rede pública na forma de oficinas. Este 
projeto surgiu a partir do fato de que não se dispunha, em nosso próprio centro de 
aprimoramento de estudantes de Letras – Português/Alemão, de um espaço para a 
prática desta habilitação, apesar da grande procura por esse curso de graduação. O 
objetivo deste pôster é apresentar as Oficinas de Alemão, que integram o Projeto 
Oficinas de Línguas Estrangeiras nas Escolas (OLEE), que, por sua vez, inclui-se no 
Programa de Extensão Línguas para a Comunidade (LICOM) do Instituto de Letras 
da UERJ. As Oficinas de Alemão têm dois objetivos fundamentais. O primeiro é 
ensinar a língua alemã a alunos a partir do 6º do Ensino Fundamental de escolas 
públicas, sem custo para esses aprendizes. O segundo é proporcionar espaço de 
estágio ao futuro professor de alemão, isto é, aos graduandos em Letras – 
Português/Alemão. Através de sua inserção nas escolas públicas por meio das 
Oficinas, os estagiários de iniciação à docência podem vivenciar questões de ordem 
teórica e prática relativas ao fazer pedagógico. Neste pôster, apresentaremos a 
metodologia empregada para o ensino da língua alemã ao referido público-alvo, as 
tarefas desempenhadas pelo estagiário de Iniciação à Docência envolvido no projeto, 
bem como os resultados obtidos no que diz respeito ao ensino da língua alemã em 
escolas da rede pública de ensino e à formação de professores. O Projeto OLEE e 
suas Oficinas proporcionam, assim, a democratização de espaços para o processo 
ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras/adicionais, contribuindo para uma 
formação mais ampliada dos alunos de escolas públicas, bem como para a formação 
de professores de línguas estrangeiras/adicionais. 
 
E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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AUTOAPRESENTAÇÃO AUDIOVISUAL DO MOVIMENTO DE OCUPAÇÃO DE 
ESCOLAS DA PERIFERIA E SUBÚRBIO DO RIO DE JANEIRO E DO SEU 
LEGADO (2 ANOS DEPOIS) REALIZADO PELOS PRÓPRIOS ALUNOS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Cinema 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE EDUCACAO DA BAIXADA FLUMINENSE 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LILIANE LEROUX DE MORAES BARRETO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Leandro Pimentel Abreu 
Estagiário(s):  
Isabela Leal 
Karine da Silva Tamer Vale 
Rodrigo Mamud Guedes da Silva 
 
Na UERJ sem Muros 2017, apresentamos um filme que mostra o processo formativo 
que realizamos com alunos e escolas ocupadas em 2016 . Ao longo de 2016, o projeto 
Cinema na Escola - Arte, Técnica e Mistério realizou - dentro do programa CAPES 
Novos Talentos - oficinas de Cinema e Fotografia Pinhole em escolas localizadas na 
periferia do estado e em subúrbios cariocas, ocupadas por estudantes. O projeto 
contou com a parceria com o Lab Foto do CIMDOC – Centro de Estudo e Produção de 
Imagens Documentais (Faculdade de Comunicação Social/ UERJ). A oficina iniciava 
com a confecção de uma câmera pinhole pelos alunos. Com essas câmeras feitas com 
latinhas de leite em pó, exploravam e registravam o impacto visual e afetivo que o 
lugar causava em cada um. Em seguida, cada aluno revelava suas imagens em um 
laboratório analógico montado de improviso nas escolas pelo projeto. A experiência 
fotográfica levava a uma conversa em torno de aspectos científicos, técnicos, 
artísticos e pessoais envolvidos no ato de ver, escolher e registrar imagens. Em um 
outro momento, os alunos aprendiam todas as etapas do processo de realizar um 
filme, ao mesmo tempo em que, de fato, o faziam. Em suas fotografias e filmes, que 
misturam biografia e ficção, os jovens narram e mostram o que significa habitar o 
espaço da escola. O resultado foi uma história muito bonita (um romance de 
formação, poderíamos até dizer), desenhada com luz por muitos olhares e várias 
mãos. Uma história que fala, sobretudo, de luta, resistência e afeto. Nesta UERJ sem 
Muros (2018), apresentamos a continuação desse filme, mostrando a nossa busca 
por esses alunos 2 anos depois, nossa volta nas escolas realizando a segunda rodada 
de oficinas e a continuação do registro fílmico produzido pelos alunos no qual narram 
o que mudou (neles e nas escolas). Trata-se de uma autoapresentação visual do 
movimento de ocupação de escolas da periferia e subúrbio do Rio de Janeiro e do seu 
legado (2 anos depois) realizado pelos próprios alunos ao longo de nossas oficinas, 
ainda em parceria com o Lab Foto do CIMDOC – Centro de Estudo e Produção de 
Imagens Documentais (Faculdade de Comunicação Social/ UERJ). A experiência de 
2016, que foi muito bem sucedida em suas articulações e parceiras, transformou, 
dentro do contexto das escolas sem aula e ocupadas pelos alunos, uma situação que 
poderia significar a interrupção das nossas oficinas em uma importante e inovadora 
intervenção. O trabalho e a vivência nas escolas ocupadas pelos alunos gerou um 
material concreto (filme) que foi retomado em 2017 e 2018 , cujo resultado - em 
termos de produto e de experiência adquirida pelos bolsistas -, apresentaremos nesta 
edição de 2018 da UERJ SEM MUROS. 
E-mail: liliane.tashi.leroux@gmail.com 



 

0579 
 

AÇÕES FORMATIVAS E MANTENEDORAS NO CONTEXTO DO PROJETO DE 
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:  
VIVIAN MENDES LOPES 
Estagiário(s):  
Vivian O`Donnell Francklin da Costa 
 
O horizonte deste trabalho é a manutenção das condições de oferta de um 
projeto/curso básico de inglês para o DESEN/SRH. O projeto visa contribuir para a 
formação docente de alunos do Instituto de Letras da UERJ e para a capacitação de 
funcionários do quadro do DESEN/SRH da UERJ. O projeto organiza-se em dois eixos 
metodológicos, que refletem o conteúdo programático planejado para um total de 
dois anos de curso: habilidades comunicativas básicas (eixo 1) e habilidades 
comunicativas como trocas interculturais (eixo 2), cuja ênfase é o desenvolvimento 
de funções pragmáticas mais elaboradas, incluindo, por exemplo, no campo da leitura 
e escrita, gêneros tais como relatório e exposição (teor argumentativo). A direção 
teórica que fundamenta a estruturação do curso são os paradigmas de ensino 
contextualizado de línguas, do ensino de línguas para fins específicos (cf. 
HUTCHINSON; WATERS, 1987; ALMEIDA FILHO, 1993) e do ensino baseado em 
tarefas (WILLIS, 1996). Já os aportes que fundamentam a dimensão formativa do 
projeto são as práticas reflexivas (ZYIGIER; LIBERALI, 2000), a pesquisa-ação 
(NUNAN, 1992) e os estudos do campo do trabalho e da formação docente 
(BRONCKART; BULEA, 2015). O resultado alcançado neste último ano foi a 
continuidade das ações viabilizadoras da implementação do curso, particularmente o 
planejamento e a elaboração, na forma de material didático, de unidades temáticas 
para o eixo 2. No domínio da extensão, esses resultados implicam a manutenção das 
condições pedagógicas de capacitar os funcionários da UERJ, que após a situação 
vivenciada pela universidade nos dois últimos anos poderão, em breve, voltar a 
dispor da oferta do curso junto ao DESEN-SRH. Na dimensão da pesquisa, os 
resultados implicam a manutenção da oportunidade de se testar princípios teóricos 
que orientam o ensino de línguas. Finalmente, no tocante à formação da bolsista 
envolvida no projeto, implicam o exercício de suas capacidades docentes, nas suas 
esferas epistemológica e prática, uma vez que a idealização e elaboração de unidades 
temáticas para o eixo 2, particularmente o foco dirigido às habilidades de leitura e 
escrita e aos gêneros exposição e relatório, levaram a aluna a estudar teorias e 
metodologias que os orientam no contexto de ensino de inglês (cf. OLIVEIRA, 2015); 
resenhá-las; selecionar conteúdos para didatização (cf. CHEVALLARD, 1991); fazer 
escolhas (tais como entre escrita como produto e como processo) e justificá-las no 
processo de didatizar esses conteúdos. 
 
E-mail: mendeslopes.vivian@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):  
Joris Bianca da Silva 
Voluntário(s):  
Lais Alves de Souza da Silva 
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. A maioria das 
atividades são abertas para o público interno (alunos do curso de Letras) e externo 
(professores de idiomas que tenham interesse em se atualizar). O projeto tem como 
base uma pesquisa-ação participante (BRANDÃO e STRECK 2006), pois ocorre em 
um contexto sociocultural e conta com a participação de diferentes agentes. As 
pesquisas participantes são pesquisas sociais e ao mesmo tempo ações educativas, 
tendo como principal objetivo conhecer a realidade para poder transformá-la. Neste 
caso, os participantes, (futuros) professores, são levados a refletir sobre o processo 
de ensino e aprendizagem. Universitários do próprio curso são convidados a 
participar como bolsistas ou voluntários (estagiários e monitores), na busca por 
possíveis soluções para o problema. Mantendo este caráter qualitativo, o projeto 
também visa a um melhor entendimento do processo de aquisição de uma língua 
adicional, ao considerar a influência das estratégias de aprendizagem (CARDOSO 
2016; OXFORD 1990) e pelo uso de tecnologias de informação e comunicação sobre 
esse processo. Acredita-se que através da intervenção no processo cognitivo, pela 
utilização de atividades que busquem o desenvolvimento de estratégias de 
aprendizagem, é possível desenvolver, ao mesmo tempo, competências 
comunicativas dos alunos, de forma mais reflexiva, colaborativa e autônoma 
(CARDOSO 2016, FREIRE 1998). 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; desenvolver 
parcerias com diferentes grupos de pesquisa, a começar pelo grupo de pesquisa 
UERJ/CNPq EAL - Ensino e aprendizagem de línguas: abordagens, metodologias e 
tecnologias <www.eal.net.br> ; publicar artigos e livros sobre questões relacionadas 
ao projeto; organizar e participar de eventos. O projeto dá a oportunidade de alunos 
de graduação trabalharem diretamente não só com ensino, mas também com 
pesquisas desenvolvidas por eles, em parceria com alunos de pós-graduação. Esses 
alunos atuam também com a 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 (professores da FFP e CAP-UERJ) e outras 
instituições de ensino. 
E-mail: janascardoso1@gmail.com 
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CASA ATELIÊ: ARTE, SAÚDE E EDUCAÇÃO. EXPERIÊNCIAS REALIZADAS NA 
UDA/HUPE 2017-2018 

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 
Voluntário(s):  
Ana Clara Souza Gomes 
 
O presente projeto propõe-se à criação de uma interface entre arte, saúde e educação 
com o fim de subsidiar ações de pesquisa, de produção de metodologias e materiais 
pedagógicos visando a construção de um espaço experimental (Casa Ateliê) voltado 
para um trabalho com crianças e adolescentes com variados diagnósticos psi e 
também de autismo; tal projeto se dará simultaneamente junto ao Laboratório de 
Ensino da Arte, localizado no Instituto de Artes da UERJ e portanto vinculado ao curso 
de artes visuais (licenciatura) e na ala infantil da Unidade Docente de Atendimento 
Psiquiátrico do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, configurando deste 
modo um projeto multidisciplinar (artes, psiquiatria, serviço social e psicologia). Tal 
projeto, que prevê a adaptação de uma casa ambulatório em Casa Ateliê, localizando-
se este espaço na Vila da Psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, 
configura um meio inovador e exclusivo para o estabelecimento de uma pesquisa que 
busca aliar experiências recentes com arte, educação e saúde, observando-se a 
cotidianidade como plataforma teórica e procedimental nas esferas da clínica 
(psiquiatria) e da educação (ensino da arte). O projeto destina-se ainda a preparar 
futuros profissionais que atuarão na implementação de um ateliê de artes voltado 
para o atendimento de crianças e adolescentes com diagnóstico de autismo. O projeto 
pretende contribuir desta maneira para o fortalecimento de outras redes de serviços 
públicos no estado do Rio de Janeiro e em outros estados, que já atuam neste espaço 
liminar da arte, da educação, da clínica e das políticas públicas para a área de saúde 
mental. A criação deste novo espaço nas dependências da unidade de psiquiatria do 
HUPE, uma simpática vila composta por 8 casas tombadas pelo IPHAN, visa dar 
continuidade ao trabalho já em funcionamento – o Ateliê de Múltiplas Linguagens, 
que resultou de um convênio entre o Instituto de Artes e a Unidade Docente de 
atendimento psiquiátrico do HUPE; este projeto tem oferecido oficinas de cerâmica, 
de rádio comunitária e atividades corporais para os adultos que ora em condição 
asilar, ora em tratamento ambulatorial, partilham deste Espaço Ateliê, como forma 
auxiliar ao tratamento de saúde mental. O projeto Casa Ateliê conta atualmente com 
financiamento do edital Universal CNPq (2017-2018) e prepara uma casa dentro da 
vila da psiquiatria para tornar-se um ateliê de artes, dedicado ao atendimento de 
crianças e jovens com diferentes diagnósticos e que contam com os serviços do 
NESA, Núcleo de Atendimento à Saúde do Adolescente. Durante a Semana UERJ sem 
Muros, os bolsistas do projeto (Imagens das Culturas) estarão apresentando alguns 
resultados de um trabalho que vem se consolidando desde 2017. Para a nossa 
apresentação, solicitamos um espaço em que possamos ligar nosso Notebook. 
 
E-mail: deniseespirito@yahoo.com.br 



 

0582 
 

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 
 
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. 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DE L2: PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS DIDÁTICOS IMAGÉTICOS PARA SURDOS 
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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Glênia Aguiar Belarmino da Silva Sessa 
Estagiário(s):  
Mariana Fourquet Bandeira Camacho 
 
O projeto Elaboração de Materiais para a Comunidade Surda busca construir uma 
proposta bilíngue para o ensino da Língua Portuguesa, em sua variedade escrita. O 
presente projeto tem por objetivo apresentar a elaboração de materiais didáticos 
para o ensino de português com a aplicação de metodologias de segunda língua (L2). 
A principal meta dessa proposta é a produção de um material didático para alunos 
surdos do segundo segmento do Ensino Fundamental, a fim de aprimorar seu 
aprendizado da L2, tendo em vista a escassez de conteúdo adequado e, quando 
encontrados, não são adaptados para as especificações desse público-alvo. A 
elaboração desses materiais mantém o foco na aproximação do aluno surdo com uma 
língua completamente diferente da sua. Dito de outra forma, sua primeira língua 
(L1), a LIBRAS, que tem configuração viso-espacial, é a base para que se alcance o 
objetivo do letramento do aluno surdo na segunda língua (L2), no caso a Língua 
Portuguesa na modalidade escrita. Por esse motivo a produção de materiais didáticos 
imagéticos é tão importante, visto que a forma de apreender o mundo é distinta dos 
ouvintes, que adquirem a Língua Portuguesa como L1. Propõe-se elaborar atividades 
voltadas aos aprendizes surdos e objetiva compreender como a relação entre a 
experiência visual pode corroborar, não só com o processo de ensino-aprendizagem 
da Língua Portuguesa escrita, mas também com a inserção do sujeito surdo na 
sociedade letrada. A construção do material é feita por meio da utilização de gêneros 
textuais, preconizados pelos PCNs e que circulam frequentemente na sociedade. De 
fato, o trabalho com gêneros textuais pretende aproximar o aprendizado do discente 
surdo à sua vivência em um país que se manifesta na Língua Portuguesa. Dessa 
forma, a estruturação de um material bilíngue se faz cada vez mais necessário; 
sobretudo, quando se pensa na aproximação desse indivíduo no mercado de trabalho. 
Para alcançar os objetivos dessa fase do projeto, buscou-se contato mais direto com 
os professores de línguas do Instituto Nacional de Surdos (INES), localizado no 
município do Rio de Janeiro, e também foram feitas visitas à referida instituição. 
Atualmente, já foi concluído o livro produzido para o 6º ano e o que foi destinado 
para o 7º está em fase de reelaboração, em que seus conteúdos e exercícios estão 
sendo revisados com o intento de aprimorá-lo para obter os melhores resultados para 
o ensino de jovens surdos. Cabe ressaltar que cada volume é composto por quatro 
módulos, divididos em cinco capítulos, totalizando vinte capítulos. A principal 
finalidade da proposta é buscar a melhor maneira de trabalhar o letramento para que 
esses alunos sejam auxiliados nos mais variados ambientes onde a Língua 
Portuguesa escrita esteja presente. 
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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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Claudia Moura da Rocha 
Maria Aparecida Cardoso Santos 
Estagiário(s):  
Vinicius Souza Figueredo 
 
Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 
capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série 
de situações. Destarte, para resolver situações complexas, o primeiro recurso exigido 
é o conhecimento de conteúdos. Por exemplo, se a situação complexa for interpretar 
um texto, é preciso que o candidato tenha o conhecimento específico relativo às 
abordagens do texto: modo de organização discursiva, gênero textual, isotopia, 
intertextualidade, inferências, interlocução etc. A transferência e a mobilização das 
capacidades e dos conhecimentos não caem do céu. É preciso trabalhá-las e treiná-
las. Isso exige tempo, etapas didáticas e situações apropriadas. Assim, identificar, 
relacionar, correlacionar, aplicar, analisar, avaliar são verbos que podem indicar a 
habilidade do sujeito em campos específicos. Os mecanismos gramaticais são 
apresentados como esquemas mirabolantes dos quais o aprendiz deve apropriar-se 
para expressar-se de modo apropriado. Isso significa que o ensino e a aprendizagem 
da língua portuguesa como língua materna não está atingindo seu objetivo. Deveria 
estar claro para os docentes que o estudante é um falante da língua e que a 
aprendizagem do padrão culto deveria se assentar sobre o conhecimento da 
variedade que o aprendiz domina: o uso coloquial. Este deveria ser discutido e 
`traduzido” em formas da variedade padrão, de modo que o aluno percebesse que 
são formas distintas de dizer, ambas válidas, no entanto, destinadas a gêneros 
diferentes. A meta do projeto é preparar o discente para a produção textual a partir 
da discussão de textos seguida de retextualização. Trata-se de trabalho 
individualizado mediado pela internet e com suporte do MS Word, com base na 
ferramenta de alterações controladas (cf. SIMÕES, 2009; 2013). A discussão das 
estruturas presentes no texto discente é feita por meio de balões de comentário, que 
contêm as instruções para que o autor reescreva seu texto praticando a 
autocorreção. Dessa forma, a assimilação dos padrões gramaticais se dá pela 
vivência das formas e pela reflexão sobre as necessárias escolhas que garantem o 
ajuste da variedade linguística ao gênero textual, priorizando a norma culta por se 
tratar de operação com o texto acadêmico. Com esse procedimento, o aluno aprende 
a reler o que escreve ou o que outros escrevem, observando a coesão e a coerência 
e interferindo com marcações que permitem uma retextualização com uso adequado 
dos recursos da língua. 
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ESPANHOL 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:  
ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 
Estagiário(s):  
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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ESPANHOL 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:  
ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 
Estagiário(s):  
Larissa Santos Marins 
Voluntário(s):  
Noemi Sales Silva Miguel 
 
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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ESPANHOL 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:  
ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 
Estagiário(s):  
Tuanne Mercedes Marques Gomes dos Santos 
Voluntário(s):  
Ananda Gonçalves 
 
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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ESPANHOL 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:  
ANGELA MARINA CHAVES FERREIRA 
Estagiário(s):  
Thamires Salles Tavares 
Voluntário(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. 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DE LÍNGUA, CULTURA E 
SOCIEDADE JAPONESAS NO BRASIL 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
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 têm 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 tem 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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ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E OFICINAS 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 
Renan Camara Leite da Silva 
Rodrigo Dutra Ramos 
 
Apresentamos projeto inovador no Brasil, por associar um trabalho efetivo de 
inserção de refugiados em nossa comunidade linguística, fundamentado em 
perspectiva discursivo-funcional, que assegura práticas de ensino e formação a partir 
de necessidades básicas e de garantia de acesso aos direitos fundamentais, bem 
como ao mercado de trabalho e aos bens culturais. Como parceira, a Cáritas, em 
conjunto com a ONU/ACNUR e o Ministério da Justiça/MJ, recebe os refugiados que 
chegam ao Brasil e oferece curso de português em parceria com a UERJ desde 2014. 
A parceria entre essas instituições atende a uma dupla necessidade do curso de 
português: i) a discussão em torno da aprendizagem de língua como ação principal, 
mas sob bases alternativas aos métodos tradicionais normativos e prescritivos de 
ensino de línguas; ii) contemplar as especificidades dos sujeitos educandos e, através 
do ensino-aprendizagem da língua produzir também ações de integração 
sociocultural, o que justifica a inserção da presente proposta na área de Llinguística 
Aplicada. Nesse sentido o acúmulo teórico-metodológico e de práticas da Educação 
de Jovens e Adultos se associa às abordagens de ensino-aprendizagem de línguas a 
partir da perspectiva funcional produzindo e consolidando abordagem inovadora de 
português para refugiados. As justificativas que norteiam a elaboração do presente 
projeto podem ser compreendidas em diferentes dimensões. Uma delas é a 
importância social que o projeto alcança por meio do ensino de língua, pois fortalece 
e consolida as redes de atendimento aos refugiados. Conforme dados de junho de 
2014, a população total (incluindo refugiados(as) e solicitantes de refúgio) 
cadastrada na Cáritas/RJ, é de cerca de 5.304 pessoas, de mais de 60 nacionalidades 
diferentes, sendo os principais afluxos atuais representados por refugiados da 
República Democrática do Congo e da Colômbia e, mais recentemente, Nigéria, 
Senegal, Irã, Paquistão e Síria. É importante destacar que, a partir de 2013, 
verificou-se aumento de 285% do número de chegadas em relação ao mesmo período 
do ano de 2012. A outra dimensão relevante deste projeto está na afirmação do 
Brasil como um país de diversidade linguística, além de colaborar para uma 
divulgação da formação de profissional de línguas habilitado ao trabalho em uma 
perspectiva funcional. Sendo assim, o ensino de português para refugiados tem sido 
concebido para atender a esses dois contextos, não havendo materiais didáticos 
disponíveis que atendam às necessidades funcionais, às finalidades específicas da 
população de refugiados e ao circuito específico de aprendizagem, com frequência 
irregular e em grupo heterogêneo linguística e academicamente. A contribuição deste 
projeto reside em abrir esta frente de atuação e também permitir aos alunos de 
graduação em Letras e Pedagogia um campo de práticas rico em novas possibilidades 
e aberto a novas propostas, enfatizando a dimensão ética da formação profissional. 
 
E-mail: polianacoeli@yahoo.com.br 
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ENSINO DE PORTUGUÊS DO BRASIL PARA ESTRANGEIROS – NÍVEIS A1-A2 
(NUPPLES/UERJ): LÍNGUA E CULTURA ATRAVÉS DE MATERIAIS 
AUTÊNTICOS 

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):  
Amanda Cristina Gomes de Almeida de Oliveira 
Voluntário(s):  
Nathalia Fonseca Teixeira 
Patrick Santos de Melo 
 
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 que seguem as indicações do Quadro Europeu 
Comum de Referência para a Aprendizagem de Línguas. Os níveis A1 e A2, espaço 
da presente pesquisa, são equivalentes ao nível iniciante 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 na língua-alvo, o Português do Brasil. A adoção 
de 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). Além disso, considerando o livro didático como recurso, e não 
como metodologia em si, o planejamento de aula e a atuação docente são 
imprescindíveis para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Em se tratando 
de alunos estrangeiros, há que se adotar uma metodologia de ensino que permitam 
sua efetiva integração à comunidade em que estão inseridos. Esta pesquisa toma 
como objeto de estudo o uso de materiais autênticos (Jornais, HQs, vídeos curta-
metragem, entre outros) como recurso didático em aulas de PL2E. Coloca como 
questão a validade do uso desses materiais para o ensino de língua e de cultura nos 
níveis iniciais da aprendizagem, tendo como hipótese que a utilização desses recursos 
didáticos dá autenticidade e suporte fundamentais para o acesso à língua e à cultura-
alvos por alunos estrangeiros. O uso de HQs, por exemplo, pode revelar dificuldades 
que um estrangeiro tem para manipular relações simbólicas e tomar decisões 
adequadas em situações linguístico-interacionais. Em termos metodológicos, cabe 
identificar tais dificuldades/facilidades, entendendo-as como norteadoras da revisão 
constante de estratégias didático-pedagógicas com vistas ao letramento do aluno 
estrangeiro. Tal identificação é também fundamental para garantir a boa qualificação 
do professor em formação, pois gera uma prática reflexiva em que o professor-
bolsista 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). Ao mesmo tempo, permite-lhe o aprimoramento de sua 
capacidade de planejar e gerenciar aulas. Os resultados fornecem dados para a 
melhoria do ensino de PL2E em termos da inserção e aplicabilidade de materiais 
autênticos em aula de PL2E. Além disso, o trabalho contribui para a consequente 
consolidação do processo de internacionalização da universidade. 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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ENSINO DE PORTUGUÊS DO BRASIL – NÍVEIS B1-B2 (NUPPLES/UERJ): 
COMPETÊNCIA LEXICAL E LETRAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE UM 
GLOSSÁRIO COLABORATIVO 

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):  
Nathalia Fonseca Teixeira 
Voluntário(s):  
Amanda Cristina Gomes de Almeida de Oliveira 
Patrick Santos de Melo 
O acesso a conhecimentos linguístico-gramaticais e culturais no contexto das práticas 
de ensino-aprendizagem de Português para Estrangeiros são colocados 
constantemente em xeque pela escassez de materiais didáticos especializados. Não 
raro, dúvidas e curiosidades desafiam, especialmente, professores a responder 
questões sobre as quais nunca tinham pensado ou não tinham tido a oportunidade 
de discutir em sua formação inicial. Essas questões abrangem mais frequentemente 
aspectos gramaticais, lexicais e culturais. Dada a necessidade da construção de uma 
competência lexical para o desenvolvimento de habilidades relativas a fazer usos 
felizes (cf. Austin, 1999) da língua em situação de interação, não se pode deixar de 
reconhecer a importância do trabalho com o léxico na promoção de eventos e práticas 
de letramento em situação de ensino-aprendizagem. Os projetos CEFIL (Centro 
Filológico Clóvis Monteiro) e NUPPLES (Núcleo de Pesquisa e de Ensino de Português 
Língua Estrangeira/Segunda Língua) vêm trabalhando na elaboração de um 
Dicionário Online de Português para Estrangeiros que visa a suprir a ausência de um 
dicionário pedagógico que satisfaça às necessidades de aprendizes estrangeiros. Tais 
necessidades estão para além da apresentação de definições, mas demandam 
informações sobre os usos adequados da língua em diferentes contextos tanto no 
campo do emprego semântico-pragmático das palavras quanto no das possíveis 
combinações lexicais. Uma das principais preocupações está, portanto, em fornecer 
para o usuário estrangeiro informações que o permitam fazer escolhas lexicais 
adequadas para cada situação de interação. Neste pôster apresentam-se estratégias 
pedagógicas do Projeto NUPPLES/UERJ, realizadas com vistas ao desenvolvimento da 
competência lexical de alunos estrangeiros. Seguindo padrões internacionais de 
organização, o curso de português para estrangeiros está dividido conforme o Quadro 
Europeu Comum de Referência para a Aprendizagem de Línguas. Os níveis B1 e B2 
são considerados intermediários. Em se tratando de alunos estrangeiros, a adoção 
de uma metodologia específica de trabalho é fundamental para que este domine a 
língua e a cultura-alvos. A esse respeito, com o suporte de recursos tecnológicos, 
relacionados ao ensino à distância, criou-se um Glossário Colaborativo. Neste 
glossário, alunos e professores propõe entradas lexicais, definições e exemplos de 
uso que são discutidos em sala de aula e registrados em um glossário, ainda exclusivo 
da turma, mas que alimentará a elaboração do Dicionário Online de Português para 
Estrangeiros, objeto do Projeto NUPPLES/CEFIL, conforme citado acima. 
Apresentamos por ora, os resultados de um semestre de trabalho conjunto dos 
dicionários, discutindo os efeitos da criação e do uso pedagógico de tal glossário 
colaborativo para o desenvolvimento da competência lexical e ampliação do nível de 
letramento de alunos estrangeiros. O trabalho representa avanços para a 
internacionalização da universidade. 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS – NÍVEIS C1-C2 
(NUPPLES/UERJ): LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E LETRAMENTO. 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 
Estagiário(s):  
Camila de Oliveira Melo 
Voluntário(s):  
Claudia Suely Rosa Marapodi 
Elizabeth Bruna Ferreira Alves Pereira 
Samuel Porfírio Goulart Ramos 
As metodologias de ensino de língua apresentam relação com as demandas da 
sociedade da época em que são adotadas (cf. MARTINEZ, 2009). Na 
contemporaneidade, parece não ser mais satisfatório o atingimento do domínio de 
uma língua, dissociado 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 do usuário da Português como uma segunda língua ou língua estrangeira. 
Para a efetivação do exercício pleno das produções discursivas, como dito, não basta 
conhecer o código por si só, nem dominar estruturas e regras gramaticais sem que 
esses estejam inseridos adequadamente na produção linguístico-discursiva do 
usuário, uma vez que seus usos dependem de conhecimentos socioculturais. É 
preciso construir com o aprendiz “conhecimento de mundo” e auxiliá-lo a fazer 
relações desse 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 produção textual (elaboração 
e reelaboração de textos orais e escritos) e suas relações com o letramento no ensino 
de português para estrangeiros. Trata-se de ação que atende não somente alunos 
estrangeiros, especialmente, intercambistas da UERJ, mas também residentes e em 
situação de acolhimento. Tais ação é desempenhada pelo Projeto NUPPLES (Núcleo 
de Pesquisa e de Ensino de Português Língua Estrangeira/Segunda Língua) e 
entendida como inovadora, na medida em que são ainda poucas as iniciativas que 
visam a ensinar estratégias para produção de texto em Português para estrangeiros. 
Além disso, apoia o aluno estrangeiros no aproveitamento de estudos em disciplinas 
dos cursos de graduação e na qualificação profissional para inserção no mercado de 
trabalho brasileiro, quando é o caso. Em sua exposição, aponta para as 
dificuldades/facilidades da elaboração de textos, especialmente, as relacionadas a 
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, sua execução e de textos produzidos por parte dos alunos. Os resultados 
permitem reflexões sobre o desenvolvimento de potencialidades dos alunos, visando 
– inclusive – ao 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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ENSINO DE LITERATURA EM PRÉ-VESTIBULARES COMUNITÁRIOS: 
CAMINHOS DO “FABULAR” E CONEXÕES ENTRE OUTRAS LINGUAGENS 
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):  
Lucas da Fonseca Coelho 
Luciana dos Santos Silva 
Voluntário(s):  
Carolina de Jesus Martins 
 
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 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 e sim ser reconhecida, 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 dever 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 pôster 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 diretamente aos alunos do ensino médio de 
escolas públicas do Município de São Gonçalo, onde serão desenvolvidas as atividades 
de práticas de ensino direcionadas ao ensino do texto literário e suas conexões com 
outras linguagens. 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 o texto literário e suas inter-relações com outras 
formas de expressão artística. Para tanto, faz-se mister desenvolver materiais 
didáticos que promovam essas inter-relações. Em meados de 2017 seguimos em 
outros desdobramentos, com foco no público de cursos pré-vestibulares sociais, cujo 
intuito é ensinar o texto literário num viés dialógico com linguagens artísticas, 
perscrutando assim as conexões entre a literatura e tais linguagens. Desta forma, o 
objetivo deste trabalho é 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, análise e (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, escola pública e outros espaços de 
formação impulsiona protagonismos, debates e avanços no ensino de literatura - o 
que revela bons resultados. 
E-mail: mbapereira@gmail.com 
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FORMAÇÃO CRÍTICA DE PROFESSORES E UM PROJETO DE ENSINO DE 
INGLÊS PARA CRIANÇAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ISABEL CRISTINA RANGEL MORAES BEZERRA 
Estagiário(s):  
Monike Ribeiro dos Santos 
Voluntário(s):  
Juliana de Carvalho Barreto 
Mayra Machado Valente 
 
O projeto de Iniciação à Docência, “Ensino de Inglês para crianças: Formando 
professores reflexivos” foi criado a partir da falta de uma disciplina na graduação que 
os orientasse quanto ao ensino de Língua Inglesa para os pequenos aprendizes das 
séries do Ensino Fundamental I. Um dos objetivos do projeto é a coconstrução, entre 
a professora-orientadora e os bolsistas, de uma abordagem metodológica para o 
ensino de Língua Inglesa para os alunos desse nível escolar, que leve em 
consideração o contexto social dos participantes das aulas. Nosso trabalho é guiado 
pela Prática Exploratória (MILLER, 2003, 2010, 2013; ALLWRIGHT e HANKS, 2009; 
MORAES BEZERRA, 2011, 2017), priorizando a reflexão e o entendimento das 
questões que surgem em sala de aula. Temos também, como base teórica para o 
planejamento das aulas e atividades, a teoria sócio-histórico-cultural vygotskiana 
(VYGOTSKY, 1987, OLIVEIRA, 2010, 1993; ONRUBIA, 1999), as considerações de 
Rocha (2007, 2009), Szundy (2009), Ramirez-Romero (2016), Moraes Bezerra 
(2018), Miller et al (no prelo) sobre o ensino de estrangeira para crianças nas séries 
iniciais e o letramento crítico (JANKS, 2016), dentre outras. Como parte de nosso 
trabalho no projeto, desenvolvemos os planos de aula, nos encontramos 
semanalmente para discutir os textos teóricos. Nós já tivemos a oportunidade de 
lecionar para as séries iniciais no Ensino Fundamental em uma escola municipal de 
São Gonçalo. Além de mim, havia mais quatro bolsistas voluntários que se dividiam 
entre as quatro turmas para ensinar língua inglesa, sempre com a presença da 
professora regente a nos auxiliar. Contávamos, e ainda contamos, com o apoio de 
uma bolsista de estágio interno complementar que nos acompanhava colaborando 
na organização e catalogação das atividades. Atualmente, estamos procurando outro 
espaço de atuação. Para isso já fizemos a revisão do sub-projeto de implementação 
do projeto de ID a ser levado para uma nova escola. No momento, estamos 
planejando mais aulas para as unidades temáticas que compõem o projeto para 
incluí-las ao sub-projeto a ser submetido à apreciação da direção e da supervisora 
escolar. Nesta apresentação, refletiremos sobre nossa experiência nesse projeto de 
ID, apresentaremos nosso planejamento e atividades realizadas pelos nossos alunos, 
construídas durante o período em que ministramos aulas. Além disso, 
compartilharemos a importância e as contribuições desse trabalho para a nossa 
prática docente e vida acadêmica, visto que a experiência vivida nesse projeto 
culminou com a pesquisa que resultou em monografias de conclusão de graduação 
de algumas licenciandas que participaram do projeto. 
 
E-mail: icmoraes@uol.com.br 
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JOGOS DE TEMPORALIDADES INCONCILIÁVEIS 
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:  
ISABEL ALMEIDA CARNEIRO 
Estagiário(s):  
Gabriel Rufino Santos do Nascimento 
 
Qual seriam as possíveis metodologias anárquicas para o ensino das artes? Prática 
artística, acompanhamento de experiências em sala de aula...Para isso propomos um 
jogo: 1 palavra, 1 imagem ou 1 objeto por aula. A partir dessa palavra construímos 
mapas radiais que são formados por essas palavras e suas relações conceituais e 
bibliográficas. Práticas artísticas e suas reverberações no ensino das artes visuais. O 
entendimento que uma prática artística é necessariamente uma prática pedagógica 
e faz com que essas práticas possam contribuir para a formação de professores 
voltados para epistemologias do fazer artístico nos espaços formais e informais do 
ensino-aprendizado. Estabelecemos uma metodologia baseada nos jogos de criação 
de visualidades que nomeamos de jogos de temporalidades inconciliáveis. Esses 
jogos podem surgir através de palavras, assim como de imagens e de objetos. São 
processos artísticos que têm o fazer repetitivo como motor gerador da obra e que 
trabalham com a construção de arquivos e memórias a partir da forma-fragmento. 
Pesquisas que formam inventários que funcionam pelo sistema do fazer diário. 
Processos artísticos que só tem fundamento na série, no fazer cotidiano. Objetivos: 
Formação de professores de artes capacitados a exercer metodologias de ensino que 
abranjam as diferenças cognitivas, sociais e físicas dos estudantes, fortalecendo 
metodologias diferenciadas e abertas para preparação para as outras formas de 
pensar e agir baseado em vivencias de práticas artísticas através dos jogos de 
temporalidades inconciliáveis. Esses jogos podem existir em diversos meios. 
Objetivos específicos. Fortalecer o campo da arte educação, seus saberes e práticas 
específicas. Auxiliar a construção de epistemologias voltadas para a diferença e 
complexidade do tecido social contemporâneo. Perceber as diferenças entre saberes 
como a educação específica dos surdos, a língua de sinais, a capacidade diferenciada 
para as visualidades. A construção de uma linguagem complexa e a hibridização de 
linguagens através do ensino das artes. São empregados jogos de criação artística 
nomeados de jogos de temporalidades inconciliáveis que partem de palavras ou 
objetos e que vão formando redes, mapas radiais que são construídos na prática com 
os alunos. Pesquisas que formam inventários que funcionam pelo sistema do fazer 
diário. Processos artísticos que só tem fundamento na série, no fazer cotidiano. Quais 
outros objetos se relacionam com o objeto proposto e com as palavras surgidas 
durante o processo? 
 
E-mail: bebelcarneirogm@gmail.com 
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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):  
Juliana Musetti de Assis 
 
Resumo Italiano SR1 (17ª Semana de Gradução) 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 / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Pedro Armando de Almeida Magalhães 
Estagiário(s):  
Juliana da Costa Pinto 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: cmp.almeida@yahoo.com.br 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARIA ALICE GONCALVES ANTUNES 
Estagiário(s):  
Vinicius de Oliveira Cardoso 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
"LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa" do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação de professores e 
em um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O Projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: aliceenglishuerj@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / 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):  
Kelli Cristina Correia Salles 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
"LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa" do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: elda@literaturas.net 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ELDA FIRMO BRAGA 
Estagiário(s):  
Mariana Assumpcao da Silva 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
"LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa" do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: elda@literaturas.net 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 
Supervisor(es) Participante(s):  
Laura Barbosa Campos 
Voluntário(s):  
Fernanda Campos Nogueira 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: cmp.almeida@yahoo.com.br 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
SATOMI TAKANO KITAHARA 
Estagiário(s):  
Lorraine Trindade de Siqueira Costa 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: kitaharasatomi@gmail.com 
  



 

0604 
 

 
LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 
Voluntário(s):  
Marcelo Vicente Molinaro 
Priscila Pinto Albuquerque 
Yuri Antonio Adão Teixeira 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARINES LIMA CARDOSO 
Supervisor(es) Participante(s):  
Alcebiades Martins Arêas 
Estagiário(s):  
Karen de Oliveira Miranda 
Ludmila Pestana de Oliveira Machado 
Voluntário(s):  
Esthefany Amanda Bôa Hora da Silva 
Priscila Teixeira Silva 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: marinesrj@yahoo.com.br 



 

0606 
 

LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ROBERTA CRISTINA SOL FERNANDES STANKE 
Supervisor(es) Participante(s):  
Ebal Sant’Anna Bolacio Filho 
Estagiário(s):  
David Krull de Lima 
Voluntário(s):  
Daniel Reis Ferreira 
Henrique Carrarini dos Santos Pereira 
Júlia Vidal Gomes de Oliveira 
Maria Elisa de Oliveira Scheuentuhl 
Roberto Francisco do Nascimento Júnior 
Stephanie Godiva Santana de Souza 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
E-mail: roberta.stanke@yahoo.com.br 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 
Supervisor(es) Participante(s):  
Marinês Lima Cardoso 
Estagiário(s):  
Priscila Pinto de Albuquerque 
Voluntário(s):  
Aparecida da Silva Nogueira 
Yuri Antonio Adão Teixeira 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
STELA MARIA SARDINHA CHAGAS DE MORAES 
Estagiário(s):  
Leticya Leal de Oliveira dos Santos 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
"LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa" do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: stelamoraes@globo.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas 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 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: efreitasleco@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EBAL SANT`ANNA BOLACIO FILHO 
Voluntário(s):  
Julia Vidal Gomes de Oliveira 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: ebolacio@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas 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):  
Georgia Barbosa Bernardino 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: sabrinabaltor@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ANA CRISTINA DOS SANTOS 
Estagiário(s):  
Gabriel da Silva Farage Ferreira 
Sara Aguilar Sampaio 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: anacrissuerj@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EBAL SANT`ANNA BOLACIO FILHO 
Estagiário(s):  
Felipe Silva Rodrigues 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: ebolacio@gmail.com 
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LICOM / PLIC: ENSINO E PESQUISA. 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas 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 
Supervisor(es) Participante(s):  
Patricia Pereira Bertoli 
Estagiário(s):  
Bruna Brante de Castilho Calvano 
Bruna de Freitas Vital 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: apcypriano@hotmail.com 
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LICOM/LETI: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
EBAL SANT`ANNA BOLACIO FILHO 
Estagiário(s):  
Arthur dos Reis de Melo 
Henrique Carrarini dos Santos 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, 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 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, 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 Alemã – 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: ebolacio@gmail.com 
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LICOM/LETI: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
VIVIAN MENDES LOPES 
Estagiário(s):  
Rafaela Lomba Bartolamei 
 
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 Inglês 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 inglesa: a 
prática docente. Além da configuração dos cursos sob a forma de oficinas de Inglês, 
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 Inglesa – 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: mendeslopes.vivian@gmail.com 
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LICOM/LETI: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA A TERCEIRA IDADE 
(FRANCÊS) 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
DEISE QUINTILIANO PEREIRA 
Estagiário(s):  
Jorginete Roux da Costa 
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/PLIC: ENSINO E PESQUISA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO 
Estagiário(s):  
Jefferson Soares Rangel 
Voluntário(s):  
Claudia Suely Rosa Marapodi 
Elizabeth Bruna Ferreira Alves Pereira 
Lucas Alves de Souza 
Nathalia Fonseca Teixeira 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: ple.licom.uerj@gmail.com 
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LICOM/PLIC: ENSINO E PESQUISA 
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):  
Alexandre Mendes Correa 
Alexandre Mendes Corrêa 
Joao Pedro Pereira Coutinho 
 
O estudo de língua se tornou necessidade no mundo contemporâneo, em que a 
circulação de indivíduos por diferentes culturas e o contato entre as pessoas para as 
mais diversas finalidades podem ocorrer sem que se saia de casa. Hoje, o interesse 
pelo conhecimento de um idioma está relacionado a diversos anseios que vão desde 
o alcance de objetivos profissionais até a possibilidade de experimentar objetos 
artísticos, passando pelo desejo de incluir-se nas sociedades e de dominar 
tecnologias. A vida profissional, a estudantil, as atividades de lazer são permeadas 
pelo contato com outros idiomas e um desempenho satisfatórios dos indivíduos 
nesses contextos depende, não raro, de sua capacidade de compreensão de outras 
línguas ou de um domínio mais amplo da língua materna. O Projeto de Extensão 
“LICOM/PLIC: Ensino e Pesquisa” do Instituto de Letras da UERJ atende a estas 
aspirações da sociedade, oferecendo cursos não só de línguas estrangeiras faladas 
em diversos países do mundo, como também de língua portuguesa para estrangeiros 
radicados no Brasil e para falantes nativos do português, além de línguas antigas 
como o latim e o grego koiné. Os cursos são organizados a partir de metodologias 
adequadas ao ensino de línguas, segundo as diversas propostas oriundas da 
linguística aplicada, a fim de oferecer aos alunos oportunidades efetivas de 
aprendizagem do idioma de seu interesse. Além dos livros e apostilas adotados em 
cada curso, o bolsista desenvolve materiais complementares com vistas a garantir a 
aprendizagem. Embora seu foco principal seja o oferecimento de cursos para a 
sociedade, o Projeto se desdobra em um espaço para a formação professores e em 
um ambiente de desenvolvimento de pesquisa sobre o ensino de idiomas. Juntos, 
orientador e bolsista escolhem os métodos a serem aplicados, planejam os cursos, 
desenvolvem as atividades de ensino e elaboram os processos de avaliação. O projeto 
abre uma oportunidade para que os alunos do Instituto de Letras se exercitem e 
aprimorem seus conhecimentos, ao aprender e aplicar as metodologias de ensino de 
línguas apresentadas nas salas de aula da Graduação e nos encontros com os 
orientadores, ao mesmo tempo que oferece experiências que podem ser incorporadas 
à prática científica. Em resumo, é um projeto que oferece à comunidade 
oportunidades de acesso ao conhecimento, dando aos estudantes da UERJ a 
possibilidade de experimentarem o cotidiano das salas de aula e desenvolverem uma 
reflexão sobre as práticas docentes. Nesse sentido, o Projeto abarca amplamente as 
múltiplas finalidades a que a Universidade se propõe a alcançar. 
 
E-mail: luciene.oliveira@uerj.br 
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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):  
Jessica Caroline Barreto Sodré 
 
O projeto de ID "Literaturas, Artes Visuais e Formação de Professores: práticas 
literárias" foi criado em 2017, com o objetivo de: 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 e o Teatro 
Popular, no Caminho Niemeyer, em parceria com a FME, 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, 
pesquisamos e 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 alunos e professores envolvidos nas pesquisas e oficinas, em 2017 e 2018, 
criticaram obras da literatura de autores como Gil Vicente, Ariano Suassuna, Naum 
Alves de Souza e Elisa Lucinda e de artes visuais, como pinturas, fotografias e 
ilustrações; bem como também produziram suas próprias obras: roteiros, 
ilustrações, peças e cenários, figurinos e iluminação. Cada produção foi seguida de 
exibição, debate e avaliação crítica. Organizamos uma Mostra Cultural, para 
apresentação das produções que foram desenvolvidas pelos participantes do projeto, 
ao longo dos encontros nas oficinas de 2017 e 2018, como forma de construção e de 
aprimoramento dos estudos e leituras efetuados pelos participantes. 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 na região. 
 
E-mail: eloisaporto@gmail.com 
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LETRAMENTOS E PRÁTICAS COLABORATIVAS EM OFICINAS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA COM CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARCIA LISBOA COSTA DE OLIVEIRA 
Estagiário(s):  
Daniele Maria de Jesus 
Daniele Maria de Jesus Negre 
Joyce Dias Araujo 
 
Este trabalho tem como objetivo apresentar as práticas pedagógicas de ensino da 
Língua portuguesa desenvolvidas por graduandos de Letras da Faculdade de 
Formação de professores (UERJ) no projeto de Iniciação à Docência intitulado 
“Estratégias pedagógicas para o ensino de língua portuguesa para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social: construindo uma metodologia sociocultural”, tem 
como campo de ação o projeto de extensão Letrajovem, cujas oficinas semanais 
atendem a dois públicos distintos: (1) jovens e adultos participantes dos programas 
de inclusão social desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e (2) 
crianças e adolescentes abrigados, por medida protetiva, no Polo de Assistência 
Social Professora Fausta Virgínia (PAS/Vista Alegre - SG/RJ), gerido pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, Infância e Adolescência de São Gonçalo. A 
metodologia utilizada no projeto busca explorar a multimodalidade por meio do 
trabalho com diferentes gêneros textuais, dando-se ênfase às interações orais e à 
participação constante dos alunos. No projeto, o ensino da Língua Portuguesa 
fundamenta-se nas perspectivas dos estudos contemporâneos dos letramentos (GEE, 
STREET, COPE & KALANTZIZ) e na perspectiva pedagógica do letramento crítico, que 
parte das concepções de Paulo Freire acerca das relações entre leitura do mundo e 
leitura de textos e focaliza as questões de poder implicadas na linguagem, para 
promover reflexão, transformação e ação (FREIRE, 1970). Em relação aos meninos 
abrigados, as oficinas são voltadas para a valorização da autoestima, por isso os 
temas abordados permitem aos meninos refletirem sobre suas condições de vida e 
possíveis mudanças positivas em suas vidas. No Tribunal de Justiça, partimos do 
levantamento de interesses dos participante na escolha dos temas abordados. No 
tocante à formação profissional dos licenciandos, realizamos uma pesquisa-ação 
caracterizada como uma experiência de teoria-na-prática, sendo os estudos teóricos 
realizados nas reuniões do grupo de pesquisa Linguagem & Sociedade (FFP-
UERJ/CNPQ). Nas práticas, enfatizamos o trabalho cooperativo e a co-docência, 
dessa maneira, o planejamento das oficinas e a preparação do material didático são 
realizados de forma colaborativa pelos bolsistas e voluntários que integram a equipe 
do projeto. Apresentaremos como exemplos da metodologia desenvolvida nas 
oficinas algumas estratégias pedagógicas implementadas nos dois campos de ação 
do projeto durante o 2º semestre de 2017 e o 1º semestre de 2018. 
 
E-mail: lisboamarcia@hotmail.com 
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LITERATURA PARA CRIANÇAS E JOVENS, SEMPRE HÁ UMA VEZ 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
REGINA SILVA MICHELLI PERIM 
Supervisor(es) Participante(s):  
Flavio García 
Estagiário(s):  
Nathan Sousa de Sena 
 
A Literatura Infantil e Juvenil vem, gradativamente, ocupando espaços, 
principalmente no meio acadêmico e no mercado editorial, embora muito haja ainda 
a ser feito. Na tradição, encontram-se os contos de Charles Perrault, na França, e 
dos irmãos Grimm, na Alemanha. A eles seguiram-se vários outros escritores que 
também se dedicaram à recolha de textos oriundos da oralidade, tanto em Portugal, 
como no Brasil. Na atualidade, há escritoras brasileiras, como Lygia Bojunga e Ana 
Maria Machado, premiadas com o Hans Christian Andersen, considerado o Nobel da 
literatura para crianças e jovens. O trabalho com narrativas ficcionais da tradição e 
contemporâneas, destinadas a esse público, integra o projeto de Iniciação à Docência 
intitulado Literatura Infantojuvenil em Foco. O objetivo principal do projeto é divulgar 
essa literatura por meio da promoção de eventos acadêmicos e da produção de 
materiais de apoio utilizados nas atividades, permitindo o contato com textos de 
escritores que compõem a herança desta literatura, abrangendo fortuna ficcional e 
crítica. O desenvolvimento do projeto, com o consequente aprimoramento dos 
envolvidos, implica ocupar espaços de transmissão do saber nos eventos promovidos 
para alunos da graduação e público externo. O projeto realizou, em 2017, o evento 
“Vozes de Resistência”: o primeiro encontro teve por tema “Leituras de contos de 
fadas”, com a leitura e a análise dos contos “O Gato de Botas” e “O Pequeno Polegar”, 
de Charles Perrault; no segundo encontro, o foco recaiu em “A (sub)missão do 
feminino em histórias de Barba Azul: Perrault, Marina Colasanti e Ângela Carter”. 
Houve a participação no XV Congresso Internacional da Associação Brasileira de 
Literatura Comparada (ABRALIC 2017, na UERJ), divulgando-se o projeto na 
categoria pôster. Em 2018, realizou-se o seminário “A narrativa inquietante de Lygia 
Bojunga”. A dinâmica do trabalho, que envolve o projeto, implica o planejamento das 
atividades extensionistas, no que diz respeito à seleção do repertório ficcional e 
teórico estudado e elaboração do material a ser utilizado durante o evento, bem como 
ações mais operacionais, como divulgação em redes sociais e em página de facebook; 
recebimento de inscrições e controle das mensagens recebidas; controle de 
frequência; envio, aos participantes, dos certificados e dos materiais utilizados no 
evento (como power points, textos ficcionais e teóricos). A meta é efetivar estratégias 
de circulação do conhecimento. Considera-se muito importante a expansão da 
bagagem acadêmica por meio da participação no projeto, especialmente por se tratar 
de área do conhecimento que é imprescindível à formação do futuro profissional 
docente. Espera-se, com os resultados do projeto, ter contribuído para a divulgação 
da literatura para crianças e jovens na UERJ. 
 
E-mail: reginamichelli@globo.com 
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LÍNGUA E ACOLHIMENTO: UMA REFLEXÃO SOBRE OS DIREITOS 
LINGUÍSTICOS DOS 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:  
BRUNO REGO DEUSDARA RODRIGUES 
Estagiário(s):  
Nathalia Adelaide Figueiredo 
 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada, no pós-guerra, com o 
intuito de não mais permitir quaisquer atrocidades, como aquelas ocorridas durante 
a guerra. No entanto, após 70 anos dessa declaração, 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. O contexto do refúgio nos 
convoca a refletir sobre a promoção de direitos básicos, como por exemplo, o direito 
a Língua. Pessoas são, ainda hoje, privadas de direitos fundamentais, como o direito 
à vida, à liberdade e à segurança pessoal e forçadas a deixar seus países e buscar 
acolhimento em outros territórios. A legislação Brasileira é considerada como uma 
das mais avançadas no que diz respeito aos refugiados, no entanto, ainda existem 
falhas em suas ações práticas, não há nenhum programa de política nacional voltado 
à promoção do direito a Língua, a moradia e acolhimento para essas pessoas. Nesse 
sentido, essa pesquisa tem como objetivo investigar a contribuição do ensino da 
Língua Portuguesa para a integração social de refugiados e solicitantes de refúgio, 
tendo como base o acompanhamento das turmas de Português para refugiados, que 
acontecem semanalmente na UERJ, em parceria com o Programa de Atendimento a 
Refugiados e Solicitantes de Refúgio, da Cáritas/RJ. Entre as primeiras dificuldades 
encontradas por essa população, os relatos observados em aula apontam o 
desconhecimento da língua como uma barreira nas interações cotidianas e na 
circulação pela cidade. O ensino da língua portuguesa aqui explicitado, devido ao 
contexto do refúgio, contém muitas especificidades, e por isso, é denominado em 
estudos recentes como ensino do português como Língua de Acolhimento. O fluxo 
variável de alunos, a diversidade cultural, religiosa, de grau de instrução, idade etc. 
foram algumas das muitas características pude notar e que permeiam esse processo 
de ensino-aprendizagem. Devido a esses fatores, tornou-se fundamental o 
desenvolvimento de uma metodologia de ensino colaborativa, que inclui desde o 
professor que atua em sala de aula até os materiais didáticos que são utilizados. 
Aliás, o material didático também configura uma outra característica, pois é 
produzido de acordo com as demandas apresentadas pelos próprios refugiados, nas 
turmas de Português. Como resultados dessa metodologia colaborativa que temos 
proposto, o projeto tem possibilitado a produção de materiais mais adequados ao 
contexto de aprendizagem da Língua pelos refugiados, assim como também uma 
visão diferente do ambiente de sala de aula, proporcionando meios de contato com 
o outro. Nesse sentido, nota-se que o processo de acolhimento não deve se 
desvincular do direito a língua, já que ela é primordial para a inserção do refugiado 
em nossa sociedade, além disso, ainda são necessários muitos avanços no que tange 
aos direitos a políticas linguísticas. 
 
E-mail: brunodeusdara@gmail.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 
 
A neurociência cognitiva é um campo recente, que teve um grande impulso na década 
80, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias como como a ressonância 
magnética funcional (fMRI) e ao refinamento de metodologias experimentais com 
eletroencefalografia (EEG). Isso permitiu que até os processos cognitivos mais 
complexos, como a linguagem, podiam ser investigados, e aos poucos a relação 
linguagem-cérebro está ficando mais clara. Consequentemente, descobriu-se muito 
sobre o desenvolvimento de linguagem em crianças, processos de aprendizagem e a 
plasticidade neuronal, processos de letramento, e eventuais distúrbios de 
aprendizagem como dislexia. Estas temáticas são estritamente ligadas à educação e 
o ensino de línguas. Portanto, é imprescindível que esses tópicos sejam acessíveis 
para completar a formação dos futuros professores de línguas, como também é 
necessário formar participantes críticos da discussão sobre a possível relevância da 
neurociência da linguagem para o ensino de línguas e suas práticas pedagógicas. A 
matéria Neurociência da Linguagem responde a um grande interesse da parte dos 
graduandos para conhecer mais desse novo mundo da neurociência. O trabalho na 
iniciação à docência se foca na superação dos principais desafios: preparo de 
materiais, visto a carência de textos em nível da graduação e em língua portuguesa; 
integrar, de forma relevante e didática, conhecimentos necessários de diversas 
áreas, como a linguística, biologia, psicologia e neurociência. Neste semestre, 
traduzimos e adaptamos o primeiro capítulo do livro Neurobiology of Language, obra 
relevante da área, escrito por escrito por Small e Hickok em 2015. A partir desse 
trabalho, surgiu a ideia de forcarmos a nossa atenção sobre afasias. Um dos trabalhos 
feitos foi uma entrevista com entrevistamos a fonoaudióloga, Profa. Cláudia 
Drummond (Curso de Fonoaudiologia/ UFRJ). O objetivo desse trabalho foi de 
complementar o material didático, apresentando uma variedade de mídias e generos 
textuais, e de ter uma noção de como o fenômeno se insere na nossa realidade. 
Desse modo, o aluno pode aprender mais sobre a a atuação da fonoaudiologia na 
reabilitação do paciente afásico, além de entender mais sobre a grande variedade de 
comportamentos e quadros patológicos encontrados. Esse saber lança uma nova 
visão sobre a natureza da cognição linguística, e oferece uma oportunidade do 
graduado em letras de se investigar outros campos do saber linguístico, como, por 
exemplo, a fonoaudiologia, a psicologica. Tal articulação pode ajudar na prática 
docente, ou responder a um desejo de trabalhar transdisciplinarmente. 
 
E-mail: marijesoto@hotmail.com 
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OFICINA DE INTRODUÇÃO 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. 
 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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OFICINA DE ITALIANO 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):  
Leonardo Bhering Ribeiro da Costa 
 
O projeto Oficina de Italiano no CApUERJ está vinculado ao projeto Oficinas de 
Línguas Estrangeiras nas Escolas - OLEE , cujo objetivo é, além do oferecimento dos 
cursos de línguas estrangeiras a alunos do Ensino Fundamental matriculados nas 
escolas da rede pública de ensino, também a ampliação de espaços de ensino-
aprendizagem de línguas com o propósito de abordar questões relacionadas à 
formação docente. A Oficina de Italiano articula-se, portanto, em dois eixos: 1º) 
garantir a integração Universidade-comunidade por meio do reconhecimento de 
demandas e da elaboração de soluções, atuando, assim, junto aos grupos sociais e 
interferindo positivamente nos processos de inclusão social,bem como de aquisição 
de ferramentas facilitadoras para a promoção acadêmica e profissional; 2º) assegura 
aos graduandos/licenciandos do curso de Letras(habilitação Português- Italiano) 
diversificação de campos de estágio, visando ao aprimoramento de sua formação 
profissional. Desta maneira, o presente projeto colabora na ampliação do leque de 
possibilidades de aprendizagem de línguas estrangeiras (em particular da língua 
italiana), favorecendo o acesso democrático a conhecimentos diversificados que, 
muitas vezes, ficam circunscritos a determinados grupos sociais. Salienta-se, ainda, 
que esse projeto promove a sensibilização para o estudo da língua e da cultura 
italiana, tão importante no desenvolvimento da sociedade do Ocidente, além de 
favorecer o aprimoramento dos alunos da graduação à medida que oportuniza a 
integração entre a prática docente e os conteúdos estudados nos cursos de graduação 
e licenciatura. É Importante ressaltar que , levando-se em consideração a faixa etária 
e a motivação dos aprendizes, optamos por uma metodologia que privilegie o 
desenvolvimento das quatro habilidades comunicativas com ênfase na comunicação 
oral. A partir da metodologia utilizada, são propostas tarefas que desenvolvam a 
construção de interações significativas entre os alunos, valorizando fatores afetivos 
no contexto ensino-aprendizagem da língua estrangeira, bem como a bagagem 
cultural do grupo a partir de atividades que envolvam o próprio contexto sócio-
cultural dos alunos. Paralelamente à prática em sala de aula, o bolsista/voluntário 
amplia sua formação - enquanto futuro de professor de língua italiana - à medida 
que aprende a selecionar e elaborar materiais didáticos; nesse sentido é importante 
salientar que , atualmente, o foco do presente projeto tem sido a elaboração de 
unidades didáticas on-line as quais serão disponibilizadas não apenas ao público-
alvo, mas ao público em geral que apresente interesse no conhecimento da língua e 
da cultura italiana. 
 
E-mail: veridianaskocic@gmail.com 
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OFICINAS DE JAPONÊS NO CAP-UERJ 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Iniciação à Docência 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ELISA FIGUEIRA DE SOUZA CORREA 
Estagiário(s):  
Moisés Arthur Paulino Polzin 
 
O projeto “Preparando jovens para o futuro: oficinas de língua japonesa nas escolas” 
faz parte do OLEE/LICOM, um programa do Instituto de Letras para oferecer aulas 
de língua estrangeiras à comunidade externa da UERJ. O interesse do Setor de 
Japonês em participar do OLEE (Oficinas de Língua Estrangeira nas Escolas) nasceu, 
primeiramente, por perceber que boa parte do crescente público interessado no 
ensino-aprendizagem da língua japonesa é de jovens amantes de videogames, 
animês, mangás e toda a “cultura pop” japonesa que cerca esses produtos. Sendo 
assim, acreditamos que seria um campo fértil de trabalho estimular tais jovens a 
transformarem esse interesse inicial em uma nova habilidade que lhes poderia ser 
útil em suas vidas, seja acadêmica ou profissionalmente. Além do mais, hoje existe 
também um outro projeto no CAp-UERJ que permite aos alunos da 3ª série do Ensino 
Médio participarem de um Vestibular Especial para a Universidade de Estudos 
Estrangeiros de Tóquio (TUFS). Desse modo, para os interessados em participar 
desta seleção, seria extremamente útil começar a aprender, o quanto antes, um 
pouco da língua e cultura japonesas. Com tudo isso, resolvemos oferecer neste ano 
de 2018 duas turmas no CAp: uma para 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do 
Médio, e outra para a 2ª e 3ª séries do Médio. Nosso objetivo lá é ensinar os alunos 
a: ler e escrever nos dois silabários japoneses (90 caracteres), aprender a estrutura 
básica da língua japonesa, aprender saudações e expressões básicas do dia a dia, 
aprender a se apresentar e dizer coisas simples sobre si mesmo ou seu ambiente. 
Cada turma tem aulas de 2 horas, uma vez por semana. O material utilizado é, como 
livro-texto base, o “Yasashii Nihongo”, criado pela emissora estatal japonesa NHK e 
com explicações em língua portuguesa. Esse material é de uso livre, podendo ser 
impresso diretamente do website oficial. Com base nas observações do 
aproveitamento da turma anterior, porém, os bolsistas do projeto propuseram que 
algumas alterações fossem feitas. Assim, estamos usando outros materiais de apoio 
(cartões ilustrados e slides) desenvolvidos pelos próprios alunos-bolsistas nas aulas. 
Além disso, os bolsistas também editaram o material da NHK apagando a leitura de 
alguns trechos do “Yasashii Nihongo” para que os alunos do CAp precisassem decorar 
mais rapidamente os silabários japoneses. A aceitação desse “Yasashii Nihongo 
Revisado”, desenvolvido pelos bolsistas, ainda está em avaliação durante este ano 
(as aulas no CAp começaram em junho). No entanto, a recepção até agora tem sido 
positiva. Também nosso bolsista atual, aluno da graduação de Português/Japonês, 
tem se mostrado bastante envolvido com a procura de novos materiais e formas de 
ajudar os alunos do CAp a memorizarem não apenas os silabários como o vocabulário 
novo de forma menos maçante. Este ano, então, esperamos conseguir aumentar o 
número de alunos sabendo os silabários e com maior desenvoltura em pequenas 
conversas simples. 
 
E-mail: elisa.correa@uerj.br 
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: MONITORIA DE LÍNGUA ITALIANA 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:  
ALCEBIADES MARTINS AREAS 
Estagiário(s):  
Cristiane Agatha Teixeira de Sa 
Marcelo Vicente Molinaro 
 
As principais atividades de responsabilidade do monitor de língua italiana I são: 
atendimento aos colegas com dificuldades na disciplina; estudo em duplas e em 
grupos com alunos retidos nos semestres anteriores; colaboração com os docentes 
do Setor na organização de eventos , divulgação, preparação/aplicação de material 
didático, além de desenvolver junto com o supervisor um projeto de pesquisa relativo 
às maiores dificuldades encontradas pelos alunos do período inicial. A pesquisa que 
desenvolvemos nesse período de 2017-2018, voltou-se para a análise contrastiva no 
uso de alguns verbos irregulares( stare, avere, esserci, andare, venire, uscire, ...) e 
algumas preposições simples e contraídas, além dos famosos falsos amigos, 
elementos que interferem fortemente na aprendizagem de alunos brasileiros 
estudantes de italiano. No projeto em tela, o estudo contrastivo entre as preposições 
simples e contraídas das línguas italiana e portuguesa é enfatizado, uma vez que elas 
interferem sobremaneira no processo e, quase sempre, corroboram para o aumento 
do índice de retenção e desistência dos iniciantes. Sem dúvida, as preposições: DI, 
A, DA, IN, CON e SU que, a nosso aviso, oferecem muitas dificuldades na 
aprendizagem do Italiano em confronto com o Português do Brasil, são as vilãs. Em 
um segundo momento, ocupamo-nos dos verbos irregulares, que são, também, 
elementos de mediana dificuldade de aprendizagem e, finalmente, atemo-nos aos 
falsos cognatos, que podem, e, quase sempre isso se verifica, levam a grandes 
equívocos. Para viabilizar nosso trabalho, seguimos a seguinte metodologia: 
coletamos mini textos produzidos por alunos dos níveis iniciais do Curso de 
Graduação em Letras (Português-Italiano) e do Curso de Extensão (Licom/Plic-
Italiano). Em seguida, examinando o corpus selecionado, isto é, os mini textos dos 
alunos, levantamos os dados que nos interessam para a posterior análise. Após a 
listagem dos exemplos ( equívocos, erros, inadequações) levantados no corpus 
selecionado, procedemos à avaliação dos mesmos para evidenciar a interferência da 
língua materna no processo de aprendizagem. Verificamos, com o cotejo e a análise 
dos dados, que, no caso das preposições, mas não necessariamente as dificuldades 
se restringem só a elas, o aprendiz tende a manter a regência da língua mãe e os 
falsos amigos tendem a ser traduzidos erroneamente por aparente semelhança. O 
projeto pretende, também, elaborar um glossário de falsos cognatos, incluindo 
verbos, que induzem ao erro nos níveis iniciais, devido à transparência com a língua 
materna, e que comprometem a produção oral/escrita do aluno brasileiro, aprendiz 
do Italiano Língua Estrangeira. Em especial, dar-se-á ênfase aos mini textos 
produzidos dentro da sala de aula, ou seja, as pequenas descrições e narrações. 
 
E-mail: bideareas@gmail.com 
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A PRESENÇA DA MITOLOGIA GRECO-LATINA NA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO 
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):  
Leonardo Bento Oliveira Leite 
 
A monitoria de Cultura Clássica I faz-se necessária pelo fato de esta disciplina ser 
obrigatória, no terceiro período, para os cursos de Português-Literaturas, Português-
Latim e Português Grego, atendendo a 3 turmas nos dois semestres letivos. A Cultura 
Clássica foi a base para a Cultura Ocidental e a boa compreensão dessa cultura 
proporciona ao aluno um melhor entendimento tanto da Cultura Portuguesa, quanto 
de todas as Literaturas ocidentais. Portanto, um bom entendimento sobre o assunto 
possibilitará ao aluno da Graduação em Letras um aproveitamento melhor em muitas 
outras disciplinas nas quais se inscreverá durante o resto de seu curso. Contudo, 
observamos uma grande dificuldade dos alunos em entender uma cultura com 
conceitos tão diferentes e distantes de seu universo. Por isso, é preciso um monitor, 
que, como os outros alunos, passou por essa experiência e pode transmitir a eles o 
seu entendimento numa linguagem mais próxima deles e com isso auxiliar a baixar 
os níveis de evasão que são bastante altos. Objetivos: Este projeto tem como 
objetivo principal auxiliar alunos do curso de graduação nas habilitações supracitadas 
em conteúdos que norteiam conceitos construídos na disciplina Cultura Clássica I. 
Como objetivos específicos, podemos apontar: reflexão e aprofundamento teórico 
sobre o processo de ensino/aprendizagem de uma cultura diferente e muito antiga; 
relacionar o aprendizado de cultura clássica, grega e romana, ao de sua própria 
cultura e literatura; promover encontros semanais com alunos que estejam cursando 
esta disciplina; proporcionar ao monitor reflexão sobre seu próprio desempenho e 
sobre sua prática docente. Atividades dos orientadores: Orientar o monitor acerca de 
textos teóricos que devem ser lidos para fornecer aprofundamento teórico que possa 
ajudá-lo na prática da monitoria; promover encontros para discussão dos textos 
teóricos, para a elaboração de um plano de trabalho a ser implementado, bem como 
para a avaliação do que já foi realizado. Atividades dos monitores: fazer as leituras 
propostas; participar, com assiduidade, dos encontros promovidos; elaborar material 
de acordo com as orientações estabelecidas; participar de encontros, seminários e 
eventos acadêmicos da área; atender aos alunos de Cultura Clássica que buscarem 
por seu auxílio. Quanto aos resultados, espera-se primeiramente a diminuição da 
evasão, bem como a elaboração de uma bibliografia atualizada, o que, com certeza, 
levará à confecção de material a ser usado em sala de aula e nos encontros dos 
monitores com os discentes. 
 
E-mail: ff017066@gmail.com 
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A MONITORIA DA LÍNGUA INSTRUMENTAL LATINA E SUA IMPORTÂNCIA 
PARA O CURSO DE DIREITO 
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):  
Henrique Duarte da Silva Alves de Souza 
 
Sabemos sobre a história de Roma e sua extensão, mas poucos conseguem entender 
as expressões e os termos porque não conhecem a língua latina de modo que muitos 
alunos, no Direito, escolhem por vontade própria estudá-la, sabendo da sua 
importância, pois, mesmo não sendo obrigatória, no Direito, sentem a necessidade 
de aprendê-la, devido a tantos termos, em latim, que não compreendem, que estão 
presentes em manuais, como no vade mecum, por exemplo, e são necessários, em 
causas judiciais, como: aberratio delicti (“desvio de delito”), ab intestado (“sem 
deixar testamento”), ad judicem dicere (“falar ao juiz”), adhuc sub judice lis est (“o 
processo está em poder do juiz”), animus furandi (“intenção de roubar”), ante litem 
(“antes do litígio”), apud acta (“nos autos”), bona fide (“de boa fé”). Sendo o 
instrumento de trabalho do advogado a palavra - falada e escrita -, o conhecimento 
do latim auxiliará o profissional a melhor se expressar. O latim também tem 
importância para o Direito porque esta ciência jurídica possui seu fundamento, no 
Direito Romano. Muitos são os brocardos e adágios jurídicos, em latim, que 
expressam de forma precisa e sucinta o fundamento de um instituto. No passado, a 
língua compunha o roteiro de estudos da maioria das escolas, sendo considerado um 
saber fundamental; para os profissionais do Direito, o latim nunca perdeu e nunca 
perderá sua importância. A utilização de monitoria para a Língua Latina, no Direito, 
é considerada muito relevante, pois,o monitor acaba conseguindo resolver diferentes 
dúvidas dos alunos com mais dificuldade da matéria e, por sua vez, o monitor acaba 
adquirindo a experiência de como ensinar a Língua Latina de diferentes maneiras e 
com o tempo acaba melhorando seu próprio domínio do Latim, em sala de aula. 
Quanto aos resultados obtidos, podemos destacar: No decorrer de um ano de 
monitoria da disciplina Latim Instrumental, foi possível atestar e analisar os seguintes 
resultados:a) Melhor aproveitamento dos alunos no estudo da Língua Latina, sob a 
orientação do prof. Dr. Marcio Moitinha e sob a supervisão do monitor Henrique 
Duarte; b) Aprofundamento do monitor no ensino do Latim; c) Contato melhor entre 
os discentes e os conteúdos gramaticais, tanto do português, como do Latim. No que 
diz respeito aos objetivos, pudemos destacar: apresentar métodos alternativos para 
o ensino de Língua Latina, nas disciplinas, Latim Instrumental I e II, e sublinhar a 
importância da monitoria de Latim, no curso de Direito da UERJ, devido a falta de 
conhecimento prévio dessa língua no ensino fundamental I e médio. 
 
E-mail: marciomoitinha@hotmail.com 
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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):  
Anna Elisa Souza da Costa Rodrigues 
 
A fim de formar um profissional especialista, na área das Letras, o estudo da Língua 
Latina é de magna necessidade. No campus da Faculdade de Formação de 
Professores,em São Gonçalo, 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. Na 
apresentação da monitora, na UERJ sem Muros do corrente ano, serão expostos os 
assuntos sintáticos abordados, na disciplina, e os resultados atestados nela, até aqui. 
Outrossim, será apresentada a metodologia da monitoria para poder auxiliar a 
formação dos discentes com maior dificuldade. É relevante destacar que a Língua 
Latina II é 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 o estudo de uma 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 as 
terceira, quarta e quinta declinações e suas irregularidades, os adjetivos de segunda 
classe e suas formas, os tempos verbais do "perfectum" ativo e passivo dos verbos 
regulares e do "esse"(="ser" ou "estar"), os pronomes latinos são estudados em 
cotejo com o vernáculo, os métodos de traduções e análise sintática, para que sejam 
feitas traduções de fragmentos clássicos e outros exercícios propostos, em sala de 
aula. Na orientação, a monitora auxilia o mestre, na transmissão do conhecimento 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, e 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 Mario Botelho 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. 
Com a monitoria, as turmas têm tido cerca de 90% de aproveitamento, o que permite 
que sigam aprovados e aptos para os estudos da origem das línguas portuguesa e 
inglesa e a formação de vocábulos das mesmas. Para a monitora, 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. 
 
E-mail: marciomoitinha@hotmail.com 
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AÇÕES MANTENEDORAS E FORMATIVAS NO CONTEXTO DA MONITORIA DE 
LÍNGUA INGLESA 1 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise Linguística 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
VIVIAN MENDES LOPES 
Estagiário(s):  
Beatriz de Almeida Pinto Rodrigues da Costa 
Luciana Maria Salvaterra Dutra Cafasso 
Mariana Muniz Pivanti 
 
A Monitoria de Língua Inglesa 1 assiste não somente essa disciplina específica, mas 
presta atendimento a todo o Setor de Língua Inglesa, constituindo também uma 
espécie monitoria geral. O objetivo do projeto é duplo: contribuir para o 
fortalecimento das ações pedagógicas da professora-orientadora e do setor e para a 
consolidação dos conhecimentos das monitoras. 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 escrita e dos 
mecanismos de coesão, que foram trabalhados por meio do dispositivo formativo 
‘resenha’. Além dos limites da disciplina de língua 1, o destaque é a aplicação de 
aspectos constitutivos do discurso da escrita para a assistência e acompanhamento 
mais sistemático da disciplina de Inglês Instrumental para Leitura em Relações 
Internacionais. 
 
E-mail: mendeslopes.vivian@gmail.com 
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LINGUÍSTICA E COGNIÇÃO: ESTUDOS DO PROCESSAMENTO SINTÁTICO DA 
FRASE EM TRÊS TIPOS DE CONCATENAÇÕES AMBÍGUAS NO PB POR MEIO 
DE EXPERIMENTOS ONLINE E OFF-LINE 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Psicolinguística 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
MARINA ROSA ANA AUGUSTO 
Estagiário(s):  
Geiselaine de Medeiros Carias 
 
A disciplina Linguística IV aborda os diferentes modos de relação entre língua e 
cognição a partir de textos que reportam experimentos psicolinguísticos e que 
propiciam a reflexão sobre uma inter-relação entre língua e cognição, atentando à 
produção e compreensão da linguagem e suas implicações com processos cognitivos. 
Para além disso, trata de fundamentos da teoria da aquisição da linguagem em razão 
de sua relevância no entendimento da natureza da capacidade linguística humana, 
assim como do desenvolvimento cognitivo, observando o percurso da criança na 
primeira infância. Em vista disso, as tarefas atribuídas ao monitor do Departamento 
de Estudos da Linguagem consistem no acompanhamento das atividades docentes e 
no atendimento aos alunos na elaboração de atividades e trabalhos acadêmicos, em 
esclarecimentos conceituais e procedimentais. Nesta 28ª edição da Uerj Sem Muros, 
dissertaremos sobre um dos conteúdos explorados na disciplina por meio de 
resultados de estudos do processamento sintático da frase em um tipo de estrutura 
ambígua, através de experimentos online e off-line. Consideraremos a dupla 
possibilidade de concatenação entre aposição como complemento ou adjunto em 
orações iniciadas por “que” (Havia duas crianças na sala. A babá falou à criança que 
estava com sono que a mamãe iria chegar à noite). Com base no Princípio de 
Aposição Mínima (Frazier & Fodor, 1978; Frazier, 1979), experimentos off-line 
(questionários) verificaram a preferência dos participantes entre as concatenações 
ambíguas sem consideração do tempo e, por conseguinte, experimentos online 
(leitura auto-monitorada) aferiram o tempo de interpretação de tais estruturas com 
intuito de investigar se fatores não sintáticos (semânticos e pragmáticos) influenciam 
no parsing. O processamento desse tipo de concatenação ambígua prevê a diferença 
entre as relações sintáticas primárias e secundárias (Frazier & Clifton, 1996) que 
aludem à explicação de Chomsky (2001) sobre concatenação de núcleo-complemento 
(set merge) e de adjunção (pair merge). Trataremos, então, da relação entre língua 
e cognição no processamento em estruturas ambíguas, sob o Princípio de Aposição 
Mínima e um possível encapsulamento do parser sintático, em detrimento de 
questões semânticas e pragmáticas, como aponta-nos Maia et al. (2005). Essa 
pesquisa ilustra o tipo de reflexão teórica, assim como familiaridade com técnicas e 
metodologias científicas, tradicionalmente utilizadas na psicolinguística, que se 
requer do aluno ao cursar a disciplina Linguística IV – linguagem e cognição. 
 
E-mail: marinaaug@uerj.br 
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MONITORIA DE FFP01-09225 - DIÁLOGOS ENTRE LITERATURA 
PORTUGUESA I E ARTES VISUAIS: A DEMANDA DO SANTO GRAAL E A 
ARQUITETURA CATÓLICA 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Literatura Comparada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ELOISA PORTO CORREA 
Estagiário(s):  
Calebe Fernandes Tiradente 
Marcella Andrea Barros Lima Moura 
 
Literatura Portuguesa I é disciplina obrigatória aos graduandos em Letras 
Português/Inglês e Português/Literaturas e, por esse motivo, há sempre um número 
grande de alunos inscritos nas turmas oferecidas todo semestre na FFP. Além disso, 
a ementa da disciplina é muito extensa: do medievo à metade do século XIX, lírica e 
narrativa, e se trata da primeira literatura portuguesa das grades de Letras da FFP. 
Por isso, é sempre necessária a complementação de estudos sobre a cultura e história 
portuguesa, para que os alunos consigam acompanhar as atividades sobre os textos 
literários propostos, principalmente os mais distantes do contexto sócio-cultural e 
linguístico da contemporaneidade, como por exemplo as cantigas trovadorescas e as 
novelas de cavalaria. 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 outras artes. Dentro dessa 
perspectiva, seguimos os pressupostos teórico-metodológicos de Santaella e Nöth 
(2012): “Imagem: Cognição, Semiótica, Mídia; Oliveira (2004): Semiótica plástica”; 
e Buoro (2003), em “Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte”. A 
monitoria deu suporte à professora durante as aulas, e aos alunos com maiores 
dificuldades em horário alternativo, sempre sob a orientação e a supervisão da 
professora da disciplina. Desta forma, apresentamos uma obra literária do período 
estudado e uma obra plástica, buscando semelhanças e distinções entre as obras, 
principalmente no plano do conteúdo, mas também considerando aspectos do plano 
da expressão, observadas as peculiaridades das linguagens de cada obra cotejada. 
Depois, a título de aprofundamento e alargamento nos horizontes culturais dos 
discentes, procuramos propor estudos teóricos, críticos e históricos sobre as obras, 
os gêneros, o período e os autores em debate. Na narrativa literária “A Demanda do 
Santo Graal”, organizada por Heitor Megale, por exemplo, uma das mais longas e 
complexas novelas de cavalaria, os alunos apresentavam muita dificuldade. Para 
amenizar essas dificuldades e familiarizar os alunos com contextos e situações 
representadas na obra medieval, procuramos estabelecer um trabalho de análise e 
comparação com obras visuais medievais, como a arquitetura das catedrais católicas. 
Desta forma, buscamos confluências entre obras arquitetônicas e cenários ou outros 
elementos da obra literária, com base em estudos de Hauser (1976), Gombrich 
(1950), Graça Proença (2002) e Paul Zumthor (1978), entre outros que abordam 
aspectos do imaginário religioso, da sociedade e da arte medieval europeia. Assim, 
de forma contextualizada e dinâmica, abordamos os textos literários em diálogo com 
outras obras artísticas, buscando atrair o interesse do aluno para a literatura 
portuguesa e formar docentes mais capacitados para o letramento literário de seus 
alunos de ensino básico. 
 
E-mail: eloisaporto@gmail.com 
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MONITORIA DE LÍNGUA FRANCESA 

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:  
LAURA BARBOSA CAMPOS 
Estagiário(s):  
Paulo Henrique Silva Santos 
 
O projeto de monitoria em língua francesa 1 visa a complementação do trabalho 
pedagógico realizado em sala de aula com vistas a um melhor desempenho das 
competências orais e escritas (compreensão e expressão) dos alunos. Para além da 
atividade de reforço do conteúdo acadêmico, o monitor proporciona o 
desenvolvimento de atividades acadêmicas que contribuam para o enriquecimento 
de experiências pedagógicas do setor de francês fazendo um trabalho de mediação 
de projetos dos professores junto aos alunos. A monitoria nesta disciplina tem 
também a tarefa de atender a um espectro maior de alunos, que engloba inclusive 
os das Línguas Instrumentais I e II, que são eletivas de todos os cursos de graduação, 
assim como diversos níveis de língua francesa do bacharelado. O monitor realiza a 
programação de vários tópicos para uma revisão progressiva do programa de língua, 
possibilitando inclusive que o aluno de Instrumental, que não é do bacharelado de 
francês e não tem acesso a disciplinas restritas, acesse mais conhecimentos para 
continuar sua aprendizagem. É muito importante a sua participação também em 
termos de divulgação dos eventos pedagógicos, uma vez que o monitor é responsável 
pela mídia virtual da disciplina. Através de um trabalho de levantamento e análise da 
interlíngua na produção escrita dos discentes de língua francesa, a monitoria participa 
ainda da confecção e organização de material pedagógico complementar mais 
direcionado às dificuldades enfrentadas pelos alunos. Em linhas gerais, a monitoria 
em língua francesa objetiva: Atender às necessidades de ordem operacionais que 
viabilizem um bom funcionamento do Setor; estabelecer uma intermediação entre os 
professores e os 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; 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; alimentar o blog do setor com uma proposta de aprimoramento 
constante graças a sucessivas postagens de exercícios, atividades de apoio, leituras 
e informações paralelas. Cabe ao professor supervisor: instruir o monitor sobre as 
tarefas a serem realizadas; orientar o monitor quanto à assistência pedagógica 
complementar a ser desenvolvida junto aos colegas; fornecer exercícios e material 
de apoio para o atendimento dos alunos em dificuldade; habilitar o monitor para 
maior eficácia no desempenho de suas tarefas; encaminhar os alunos com 
dificuldades de aprendizagem para o atendimento com o monitor; avaliar, em 
conjunto com o monitor, o trabalho em desenvolvimento a fim de, caso seja 
necessário, traçar novas estratégias; orientar o aluno sobre a aprendizagem através 
da internet. 
 
E-mail: laurabcampos9@hotmail.com 
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MONITORIA DE LÍNGUA INGLESA III - CEALD: COLABORAÇÃO, 
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM E LETRAMENTO DIGITAL 

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:  
JANAINA DA SILVA CARDOSO 
Estagiário(s):  
Lidiane Cintia Costa Gomes da Silva 
Nathalia Muniz Cruz 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. A maioria das 
atividades são abertas para o público interno (alunos do curso de Letras) e externo 
(professores de idiomas que tenham interesse em se atualizar). O projeto tem como 
base uma pesquisa-ação participante (BRANDÃO e STRECK 2006), pois ocorre em 
um contexto sociocultural e conta com a participação de diferentes agentes. As 
pesquisas participantes são pesquisas sociais e ao mesmo tempo ações educativas, 
tendo como principal objetivo conhecer a realidade para poder transformá-la. Neste 
caso, os participantes, (futuros) professores, são levados a refletir sobre o processo 
de ensino e aprendizagem. Universitários do próprio curso são convidados a 
participar como bolsistas ou voluntários (estagiários e monitores), na busca por 
possíveis soluções para o problema. Mantendo este caráter qualitativo, o projeto 
também visa a um melhor entendimento do processo de aquisição de uma língua 
adicional, ao considerar a influência das estratégias de aprendizagem (CARDOSO 
2016; OXFORD 1990) e pelo uso de tecnologias de informação e comunicação sobre 
esse processo. Acredita-se que através da intervenção no processo cognitivo, pela 
utilização de atividades que busquem o desenvolvimento de estratégias de 
aprendizagem, é possível desenvolver, ao mesmo tempo, competências 
comunicativas dos alunos, de forma mais reflexiva, colaborativa e autônoma 
(CARDOSO 2016, FREIRE 1998). 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; desenvolver 
parcerias com diferentes grupos de pesquisa, a começar pelo grupo de pesquisa 
UERJ/CNPq EAL - Ensino e aprendizagem de línguas: abordagens, metodologias e 
tecnologias <www.eal.net.br>; publicar artigos e livros sobre questões relacionadas 
ao projeto; organizar e participar de eventos. O projeto dá a oportunidade de alunos 
de graduação trabalharem diretamente não só com ensino, mas também com 
pesquisas desenvolvidas por eles, em parceria com alunos de pós-graduação. Esses 
alunos atuam também com a 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 (professores da FFP e CAP-UERJ) e outras 
instituições de ensino. 
 
E-mail: janascardoso1@gmail.com 
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MONITORIA DE LIBRAS: A LÍNGUA DE SINAIS NA FORMAÇÃO DE FUTUROS 
PROFESSORES 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Teoria e Análise Linguística 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ELISSANDRA LOURENCO PERSE 
Estagiário(s):  
Daiane Rodrigues Luna 
 
O Decreto 5.626/05 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). Assim, 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 para o cotidiano escolar com possíveis discentes 
surdos, uma vez que as políticas públicas educacionais atuais se respaldam em 
práticas de inclusão escolar. Como a Libras é ofertada de forma obrigatória a todos 
os cursos de licenciatura e a outros como eletiva, há a necessidade de uma 
abordagem individualizada, já que a disciplina atende a um grande número de alunos 
dos mais variados cursos. O projeto de monitoria também visa à elaboração e 
construção de materiais didáticos para a disciplina, uma vez que se trata de uma 
área recente nos espaços acadêmicos e que carece de material de ensino específico 
para a prática pedagógica, impulsionando os envolvidos a utilizar materiais e 
metodologias inovadoras e/ou experimentais. 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). A formação da monitora se deu 
mediante participação em eventos científicos que pudessem consolidar e ampliar os 
estudos teóricos debatidos nos encontros com a supervisora. Assim, participamos de 
eventos como o Fórum Bilíngue no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 
cujo tema foi “Ensinar Libras não é traduzir: investigando as práticas pedagógicas 
surdas para produção de conhecimento e introdução em Libras”, o I Simpósio de 
formação de professores para educação bilíngue de surdos e o I Fórum internacional 
sobre produção de glossários e dicionários em língua de sinais, ambos realizados na 
UFF. Apresentamos o resultado de nossas pesquisas no I Encontro Nacional de Ensino 
de Libras nas Universidades, realizado na UFF com a apresentação do pôster “O 
ensino de Libras nas licenciaturas: uma análise das ementas das regiões sul e 
sudeste”. O projeto de monitoria também proporciona autonomia aos bolsistas uma 
vez que oportuniza a elaboração e organização de eventos que divulguem a Libras 
não só para os alunos, como para a comunidade externa. Durante o período de greve, 
realizamos o evento “Sinais de resistência” com palestras que explicavam para a 
população a situação da UERJ diante das ações do governo, além de mostrar a Libras 
como uma língua de resistência e oferecer oficinas. Em uma ação conjunta com os 
monitores do Departamento de Estudos da Linguagem, oferecemos um workshop de 
Linguística aos calouros que aguardavam o início das aulas, esclarecendo as 
atividades que desenvolvíamos, e apresentamos o workshop de “Introdução à 
Libras”. Como ações extraclasse, participamos semestralmente de visitas guiadas 
com os alunos ao INES. 
E-mail: elissandraperse@gmail.com 
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MONITORIA EM LÍNGUA INGLESA I 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Línguas Estrangeiras Modernas 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: INSTITUTO DE LETRAS 
Modalidade de Bolsa: Monitoria 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
PATRICIA PEREIRA BERTOLI 
Estagiário(s):  
Andreiza Muniz de Moura Nunes 
Luan da Cunha Curvello D`Avila 
 
O curso de Letras Inglês tem como pré-requisito o conhecimento básico da língua 
inglesa em suas quarto habilidades cognitivas. O aluno ingressante, entretanto, nem 
sempre consegue acompanhar o desenvolvimento das aulas, as quais são todas 
ministradas nesse idioma estrangeiro. Para que haja um acompanhamento mais 
individualizado do progresso e do desenvolvimento linguístico do aluno iniciante, 
contemplando as necessidades de cada um, a monitoria de língua inglesa I se faz 
essencial. A graduação em língua inglesa, em seu estágio inicial, requer que o aluno 
adquira rapidamente a compreensão do idioma inglês em sua forma oral, em 
situações autênticas, em velocidade normal, além de demandar a aquisição da escrita 
acadêmica e da habilidade de apresentação oral de trabalhos da universidade. Essas 
habilidades ainda permeiam os conceitos de argumentação, narração e escrita 
técnica. Desta forma, a monitoria de língua inglesa I participa pontualmente em cada 
um desses nichos, trabalhando para que o nível linguístico dos alunos possa se 
equiparar às demandas que surgirão ao longo da graduação em inglês-literaturas. 
Ademais, a monitoria possibilita que alunos em níveis mais avançados, ou seja, 
aqueles que já dominam as habilidades básicas exigidas pelo curso, sejam 
introduzidos à experiência e prática pedagógica no acompanhamento dos novos 
aprendizes, no que diz respeito a oferecerem soluções para suas dificuldades 
específicas, fazendo as vezes de um colega ou um par mais competente. O projeto 
de monitoria visa, sobretudo, a ação colaborativa entre professor e aluno e entre 
aluno e aluno, com o fim de acompanhamento do desenvolvimento linguístico e a 
apresentação de solucões 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 da turmas; para o 
auxílio, apoio e acompanhamento individual de colegas e também do professor em 
atividades de ensino e pesquisa. Esta apresentação apresenta relatos das alunas-
monitoras acerca do trabalho por elas desenvolvido, envolvendo suas observações 
de aulas regulares, com enfoque no desempenho de colegas, na identificação de suas 
dificuldades e necessidades. Além disso, incorpora as ações das monitoras no que 
tange o aprofundamento de conhecimentos, bem como o desenvolvimento de 
atividades auxiliadoras. Vale 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 EM LÍNGUA 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):  
Cindy Lima Cordeiro 
Gabriela de Almeida Alves 
 
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 minitorias 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 
permiam 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 soluç˜øes 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 da turmas de lingua 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 
das alunas-monitoras acerca do trabalho por elas 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 poster incorpora as ações das monitoras no que diz respeito ao 
aprofundamento de seus conhecimentos linguisticos em termos de gêneros e 
vocabulário. O trabalho também apresenta o desenvolvimento de atividades 
auxiliadoras dos alunos. Ressalta-se, que todo o trabalho foi realizado sob a 
orientação da professora responsável pela disciplina. 
 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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MONITORIA EM LÍNGUA 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):  
Yuri Antonio Adao Teixeira 
 
O projeto Monitoria em Língua Italiana II- que dá continuidade ao trabalho 
desenvolvido no projeto Monitoria em Língua Italiana I- tem possibilitado a 
recuperação e o resgate de alunos que seriam potenciais desistentes do curso de 
Letras - habilitação Italiano, tendo em vista as dificuldades encontradas nos períodos 
iniciais do curso em questão. As dificuldades encontradas pelos aprendizes do novo 
idioma (italiano) estão relacionadas, com frequência, a questões de interferência da 
língua materna, bem como a lacunas trazidas na formação do calouro. Tais 
deficiências não são plenamente sanadas no primeiro período, fato que demanda um 
"reforço" também no segundo. O estudo/pesquisa em pequenos grupos e o constate 
apoio dado àqueles que apresentam uma maior dificuldade na aprendizagem da 
língua têm contribuído não apenas para diminuir a evasão dos alunos, mas também 
para estreitar a relação docente/discente por meio da figura do monitor que funciona 
também como ouvidor, trazendo mais rapidamente as dificuldades, propostas e 
sugestões aos docentes os quais podem repensar seu trabalho em sala de 
aula,procurando desenvolver metodologias facilitadoras para a aprendizagem da 
língua. Importante observar que no projeto Monitoria em Língua Italiana II também 
são trabalhadas questões pontuais que entravam a produção textual e oral,a saber: 
os verbos e as preposições.Os principais objetivos do presente projeto são: orientar 
os alunos em dificuldade a fim de evitar a retenção; divulgar atividades e eventos, 
contribuir com os docentes em ações que visem a melhoria do curso; dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido no projeto Monitoria em Língua Italiana I. No 
âmbito das atividades desenvolvidas no projeto destaca-se o trabalho do supervisor 
- o qual elabora o cronograma de atividades e o horário de atendimento aos alunos, 
indica leituras complementares para a elaboração do material de reforço, verifica o 
cumprimento de horário e assiduidade do monitor, avaliando também seu 
desempenho- e do monitor que presta atendimento aos colegas com dificuldades na 
aprendizagem do novo idioma, colabora com os docentes na organização e 
divulgação de eventos e desenvolve um trabalho de estudo guiado cujo foco é o uso 
dos verbos e das preposições da língua italiana. No planejamento das atividades a 
serem desenvolvidas com os monitores, continuamos a priorizar o atendimentos aos 
alunos passíveis de retenção. Tem-se buscado também uma maior divulgação das 
oportunidades oferecidas na área de Italiano LE, a fim de fortalecer o interesse pelos 
estudos do idioma e da cultura italiana e evitar, desta forma,a evasão ou retenção 
dos aprendizes; neste sentido, os encontros semanais com os monitores, a 
orientação do estudo guiado e a integração entre os alunos têm sido essenciais para 
manter o estímulo e o interesse pelo curso. 
 
E-mail: veridianaskocic@gmail.com 
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O DEFICIT NO ENSINO DA LÍNGUA LATINA, AS RELAÇÕES DA MONITORIA 
E AS APLICAÇÕES DO LATIM COMO FORMA INTERDISCIPLINAR DE 
APRENDIZADO 
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):  
Ubirajara Lopes da Cunha Junior 
 
No campus da UERJ-FFP, as disciplinas de latim são alocadas, nos dois primeiros 
períodos do currículo dos Cursos de Letras, e isso implica na incursão de alunos, em 
sua maioria, vindos diretamente do ensino médio. Na experiência da monitoria, ao 
lidar com tais colegas, verificamos o quão defasado está o ensino de língua 
portuguesa, de modo que atestamos infelizmente deficiências na compreensão de 
conceitos que alunos deste nível são pressupostos de dominar – como classes de 
palavras, casos sintáticos do português –, portanto o labor do monitor acaba 
tornando-se, não só o de ponte entre professor e alunos, já que, muitos acabam 
sentindo-se mais à vontade para tirar suas dúvidas com alguém mais próximo 
hierarquicamente de si, como também o de aparar estas arestas, diagnosticar e 
trabalhar dificuldades que o professor, na senda de ministrar um currículo 
universitário, não teria tempo de corrigir. Esta vindoura apresentação, na UERJ sem 
Muros, em 2018, visa demonstrar as benesses da relação entre o monitor e aqueles 
que monitora – como essa relação pode tornar-se edificadora para ambas as partes 
e em que pontos pode falhar, caso o monitor não seja atento à sua turma. É de 
extrema relevância, indubitavelmente, a presença do monitor, no meio acadêmico, 
importância essa que se traduz, não só no já exposto (o apoio àqueles alunos que 
mais necessitarem de ajuda), como também na própria formação do monitor, muitos 
destes deficit que seus colegas possuem, ele também porta (ou em algum momento 
portou) e seu trabalho ajuda a extingui-los de vez, e, na mesma medida, a 
desenvolver-se como profissional da área de Letras e como docente pela experiência 
adquirida, sendo ainda um suporte bastante válido ao professor que, em retribuição, 
compartilha experiências, métodos, conhecimentos e ajuda a edificar seu monitor, 
no meio acadêmico. À parte disso, visamos analisar algumas extensões da influência 
do latim, como língua matriz (origem imediata do vernáculo), a sua preponderância, 
no meio acadêmico, apesar de ser uma disciplina subestimada por muitos, por ser 
vista como arcaizante (algo que remete a um passado e a metodologias, que alguns 
docentes se esforçam para esquecer), agrupa em si diversos elementos de suma 
importância para o desenvolvimento de qualquer profissional da área, importância 
essa que não podemos ignorar, e, também, devemos destacar o eixo de 
interdisciplinaridade que o latim representa, fazendo elos entre conceitos de diversas 
disciplinas como: a) a história da língua, que remonta aos primórdios para explicar a 
formação do português; b) o estudo da morfologia e sintaxe do latim em cotejo com 
as línguas românicas, no método histórico-comparativo; c) a linguística, que, em 
conjunto com história da língua, facilita a entender as bases para a formação das 
palavras atuais, elucidando os processos de variação, entre outras questões que 
podem ser exploradas. 
 
E-mail: marciomoitinha@hotmail.com 
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O LATIM E A MÚSICA 
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 
ROBERTO MURAD DE LOUREIRO 
Voluntário(s):  
Luan Pereira dos Santos 
Nathalia Werneck dos Santos 
 
A disciplina língua latina é obrigatória para todos os cursos de Letras e, como base 
da língua portuguesa, visa a inserir o aluno em uma visão mais ampla e diacrônica 
de seu próprio universo linguístico. Contudo, os alunos sentem dificuldades no 
aprendizado da língua, pois se trata de um idioma novo para eles, além de ter muitos 
aspectos não só diferentes da língua materna, mas também algumas noções que 
sequer foram integradas à nossa língua. Com isso, acreditamos, com base nas visões 
sócio-construtivistas de aprendizagem linguística, que os alunos/monitores podem 
contribuir imensamente para a construção da aprendizagem da língua latina, junto 
aos seus pares. Este projeto tem como objetivo principal auxiliar alunos do curso de 
graduação em todos os cursos de Letras em conteúdos que norteiam conceitos 
construídos na disciplina Língua Latina II. Como objetivos específicos, podemos 
apontar: reflexão e aprofundamento teórico sobre o processo de 
ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira; relacionar o aprendizado de língua 
latina ao de sua própria língua materna; promover encontros semanais com alunos 
que estejam cursando esta disciplina e também língua latina I, a ela relacionada; 
proporcionar ao monitor reflexão sobre seu próprio desempenho e sobre sua prática 
docente. Atividades do docente: orientar os alunos/monitores acerca de textos 
teóricos que devem ser lidos para fornecer aprofundamento teórico que possam 
ajudá-lo na prática da monitoria; promover encontros para discussão dos textos 
teóricos, para a elaboração de um plano de trabalho a ser implementado, bem como 
para a avaliação do que já foi realizado; viabilizar e incentivar o monitor a apresentar 
trabalhos acadêmicos em eventos da área; orientar os alunos/monitores durante a 
elaboração de material para ser utilizado com o público-alvo; auxiliar os monitores 
na confecção de exercícios a serem aplicados pelos professores de Língua Latina e 
também do LICOM. Atividades dos monitores: fazer as leituras propostas; participar, 
com assiduidade, dos encontros promovidos; elaborar material de acordo com as 
orientações estabelecidas; participar de encontros, seminários e eventos acadêmicos 
da área; atender aos alunos de Língua Latina que buscarem por seu auxílio; buscar 
meios para compreender e sanar as dificuldades dos colegas e trazer aos professores 
as principais dúvidas para que possam ser melhor trabalhadas em sala de aula. Os 
resultados obtidos ao longo do tempo em que o projeto vem sendo desenvolvido 
foram muito bons. Os níveis de evasão e retenção diminuíram significativamente. A 
única dificuldade encontrada pelos monitores é a grande procura de alunos, já que 
são muitas turmas atendidas e os monitores auxiliam também os alunos do LICOM. 
 
E-mail: ff017066@gmail.com 
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AÇÕES DO PIBID SUBPROJETO ARTES 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Artes / Educação Artística 
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 
Estagiário(s):  
Tereza de Carvalho Torres 
Voluntário(s):  
Yuri Vianna de Freitas 
 
Durante o ano de 2017 com todas as incertezas da continuidade ou não do projeto 
tivemos uma trajetória exitosa. Contei com o apoio do Laboratório de Ensino da Arte 
na unidade a qual pertenço, o Instituto de Artes. A despeito das dificuldades, foi 
gratificante observar o crescimento acadêmico dos licenciandos e seu rápido e 
produtivo envolvimento com o programa. Envolvimento refletido nos materiais 
produzidos, nas atividades realizadas, nos estudos, leituras, encontros e intensos 
debates sobre as experiências acumuladas. Aspectos que caracterizam a robustez da 
formação viabilizada pelo PIBID, sem o qual dificilmente aconteceria no fluxo, 
frequência e intensidade vivenciados. As perspectivas que posso elencar não 
refletiriam, portanto, apenas o interesse e avaliação da coordenadora, antes, o 
sentimento do coletivo do subprojeto, cujo amadurecimento do processo de formação 
docente em andamento que vislumbrou a novas experiências, sobretudo, no ensino 
médio, experiência realizada neste ano no subprojeto. Consolidamos muitas 
compreensões a respeito da atualidade da vida escolar, sobretudo com relação à 
participação do campo de saberes das Artes nas redes curriculares. 
Redimensionamos assim as seguras relações entre as Artes e a formação humana, 
entendida como a utopia íntima da educação escolar obrigatória. O coletivo do 
subprojeto Artes Visuais pode perceber com mais nitidez e profundidade o jogo das 
relações estéticas com questões fulcrais da formação cidadã no que cabe à escola. 
Relações que só podem ser eficientemente trabalhadas pelo profissional com 
formação específica e espaço curricular reconhecido e respeitado. Pois, as Artes não 
seriam, em seu ensino, redutíveis ao aspecto de adereço cultural ou repertório 
refinado e portanto sujeitado à perspectivas elitistas. É também função dessa área 
tratar da Cultura Visual e do assédio colossal das imagens visuais sofridos pelas novas 
gerações, preparando-as para o permanente embate contra os interesses que 
subjazem os cada vez mais volumosos dispositivos projetados para a sedução do 
olhar. Assim como é função das Artes na escola trabalhar o jogo poético da auto 
imagem como fator significativo da auto criação de cada sujeito, se ocupando assim, 
por meio da produção poética e do estudo e discussão das imagens, do jogo da 
diferença entre os sujeitos e coletivos, e da importância de se aprender e fortalecer 
meio à diversidade sempre aliado ao seu respeito incondicional. Possibilita, por meio 
da apreciação e criação artística a relativização dos valores culturais e a afirmação 
da inventividade como elemento inseparável dos processos de ensino e 
aprendizagem, de desenvolvimento pessoal e fortalecimento coletivo. Partindo 
dessas premissas, o coletivo deste subprojeto espera continuar os investimentos na 
formação docente em Artes em parceria produtiva com as escolas, equipamentos 
culturais da cidade e a universidade. 
 
E-mail: bebelcarneirogm@gmail.com 
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PIBID - INGLÊS MARACANÃ 

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:  
PATRICIA PEREIRA BERTOLI 
Estagiário(s):  
Arthur Bruno Rodrigues Pedrosa 
Izabele Letícia de Alemida 
Juan Carlos Galdino Vieira da Silva 
Roberta Xavier Regua 
Rosane Augusta Fernandez 
Vinícius Silva de 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 
da participação em salas de aula das disciplinas de especialidade da graduação dos 
bolsistas participantes. O programa foi interrompido em dezembro de 2017, 
juntamente com a antiga forma do programa, para se apresentar num novo formato 
em agosto de 2018. O sub-projeto Inglês Maracanã funcionou de 2013 a 2017, 
estando subjacente ao projeto guarda-chuva da UERJ, o qual incorporou variadas 
disciplinas de diversos cursos de licenciatura. Seu objetivo principal foi o de contribuir 
para a formação inicial e continuada do professor-aprendiz, 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. Os envolvidos no 
projeto (uma coordenadora, uma supervisora – professora oficial da escola da rede 
pública – e seis bolsistas) estudaram maneiras de concatenar o projeto político 
pedagógico da escola com a proposta pedagógica da disciplina e o material didático 
selecionado pela rede para o curso de inglês, 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. Relatos sobre o trabalho aplicado no 
período de aplicação do projeto na Escola Municipal Benedito Ottoni são foco desta 
apresentação. Trata-se de uma escola que contém salas do primeiro ao o sexto ano 
do Ensino Fundamental. Diversas atividades foram criadas pelos alunos-bolsistas e 
aplicadas em sala de aula pela professora/supervisora. A aplicação foi monitorada 
pelos mesmos bolsistas, no intuito de verificarem sua efetividade. As atividades 
foram projetadas de acordo com a faixa etária e escolar dos alunos. Entre elas, 
destacam-se o varal de roupas de papel, projeto de caça ao tesouro na festa de 
Halloween, participação na festa junina e role-play de supermercado. Vale ressaltar 
que a sala de alunos com necessidades especiais também foi contemplada pelo 
projeto e as atividades desenvolvidas para essa turma também fazem parte deste 
relato, como conhecendo os animais com balões. Todas as semanas, os integrantes 
do projeto se reuniam, compartilhando seus relatos sobre as observações das 
atividades aplicadas, discutindo pontos positivos e negativos e preparando-se para a 
criação e projeto de novos materiais para as próximas atividades. 
E-mail: pbertoli.uerj@gmail.com 
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O AFETO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZADO DE LÍNGUA INGLESA 
PARA CRIANÇAS 

Área temática: Linguística, Letras e Artes / Linguística / Linguística Aplicada 
Centro: CENTRO DE EDUCACAO E HUMANIDADES 
Unidade: FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE S. GONCALO 
Modalidade de Bolsa: Projeto de Final de Curso 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
ISABEL CRISTINA RANGEL MORAES BEZERRA 
Estagiário(s):  
Monike Ribeiro dos Santos 
 
Participei do projeto de Iniciação à docência “Ensino de Inglês para crianças: 
formando professores reflexivos” desde abril de 2015 e, nessa experiência, vivenciei 
vários momentos de construção de afeto em sala de aula com os pequenos 
aprendizes. Desde então, reflito sobre a relação do afeto com o processo de ensino-
aprendizagem. Neste abordo essa questão a partir de fundamentação teórica que 
discute cientificamente a relação entre afeto e aprendizagem, conforme a teoria 
vygotskiana (OLIVEIRA, 2010, ONRUBIA 1999; VYGOTSKY, 1987), Moraes Bezerra 
(2011, 2012, 2013), Moraes Bezerra e Nunes (2013), Silva e Lima (2009) e Rocha 
(2007). Moraes Bezerra (2013, p.260), problematizou a relação entre vida mental e 
afeto, ao afirmar que “[ se a] vida mental não é um dado, mas construída na 
interação com o outro, há que se pensar como os aspectos afetivos positivos ou 
negativos – tais como ansiedade, dúvida, autoestima, empatia, receptividade, 
inibição, dentre tantos outros – podem influenciar o processo de ensino-aprendizado 
de LE”. Por isso, é necessário que reconheçamos a relação entre cognição e 
afetividade, pois nós nos depararemos com esses aspectos em nossas aulas. Assim, 
na presente pesquisa busco entender essa questão, da forma sugerida por Allwright 
(1991 apud MORAES BEZERRA, 2012, p.59-60), que aponta que o professor de LE 
deve desenvolver sua prática docente a fim de gerar entendimentos sobre questões 
relacionadas ao processo de ensinar e de aprender uma LE e em relação às questões 
interpessoais que afetam a qualidade de vida em sala de aula. Essa proposta é 
conhecida como Prática Exploratória uma abordagem pedagógica e reflexiva que 
também tem sido usada para configurar pesquisas. Na proposta reflexiva da PE “o 
professor não age objetivando uma melhora técnica, nem soluções ou resultados 
imediatos para problemas” (MORAES BEZERRA, 2012, p.60). O praticante 
exploratório lança um olhar mais acurado e tem uma escuta sensível à vida em sala 
de aula (MORAES BEZERRA, RIBEIRO, RANGEL, 2017). Assim, surgem, no discurso 
em sala de aula, “questões afetivas, identitárias, sociais” (MORAES BEZERRA, 2012, 
p.60). Utilizando a Prática Exploratória como fio condutor, refletirei de que forma tais 
questões afetivas que surgem em sala de aula podem influenciar no processo de 
ensino-aprendizagem. Sendo assim, as questões ou puzzles (ALLWRIGHT, 1993) que 
procurarei responder a fim de gerar reflexões e entendimentos são: “Por que é 
importante considerar os aspectos afetivos no processo de ensino-aprendizagem da 
Língua Inglesa? Por que, e de que forma tais aspectos podem influenciar nesse 
processo?” Esses puzzles orientaram meu olhar ao processo de ensino-aprendizagem 
de inglês em uma escola municipal em aulas ministradas para alunos o Ensino 
Fundamental I onde atuei como bolsista de ID. Ao analisar alguns fragmentos de 
interação, consegui mapear instâncias de afeto sociodiscursivamente construído 
(MORAES BEZERRA, 2013) que influenciaram a prática docente em curso. 
 
E-mail: icmoraes@uol.com.br 
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PRODUÇÃO EDITORIAL - AS ETAPAS DO LIVRO 

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):  
Bruno Oggione Bernal Cunha 
Jessica Lorreine de Araujo Lourenco 
 
Por meio de fluxogramas, este projeto tem a intenção de mostrar as etapas de 
produção do livro em três segmentos diferentes: as etapas de elaboração do livro 
físico, as etapas de reimpressão de um título já existente no catálogo e as etapas de 
conversão de um livro para suporte digital. Cada etapa tem suas especificidades, que 
devem ser contempladas e concluídas respeitando o prazo e o cronograma editorial 
para que a qualidade da publicação seja garantida. Nas etapas de produção, 
buscamos mostrar todo o caminho que um arquivo percorre até se transformar em 
um livro físico, isto é, partimos do momento em que o arquivo é aprovado pelo 
departamento editorial e enviado para o setor de produção até a última etapa. As 
principais etapas desse percurso são: análise do arquivo original, revisão, 
diagramação, pós-revisão, elaboração de capa, solicitação de ISBN e de ficha 
catalográfica, pesquisa de orçamentos, envio dos arquivos para gráfica, avaliação de 
prova e impressão final, tendo cada uma dessas etapas de produção suas próprias 
etapas, intrínsecas às suas particularidades. Em um segundo momento, buscamos 
mostrar quais são as principais etapas que um arquivo passa durante sua 
reimpressão. Esses procedimentos requerem bastante atenção, sobretudo quando o 
livro é mais antigo, pois devemos, além de checar se o livro já foi atualizado com o 
novo acordo ortográfico e se houve alteração no conselho editorial, atualizar a folha 
de créditos e o ano de lançamento. Nesse percurso, as principais etapas são: busca 
dos arquivos no banco de dados da editora, avaliação geral, atualizações necessárias, 
revisão dos arquivos, solicitação de ISBN e ficha catalográfica (caso seja uma nova 
edição), pesquisa de orçamentos, envio para a gráfica, avaliação de prova e 
impressão final. O terceiro fluxograma mostra as etapas que o livro percorre até sua 
conversão para suporte digital. Os primeiros passos se assemelham bastante às 
etapas de produção de um livro físico, pois todo os arquivos, em geral, são 
submetidos aos mesmos procedimentos, isto é, avaliação de original, revisão, 
diagramação, pós-revisão, elaboração de capa, solicitação de ISBN e de ficha 
catalográfica, pesquisa de orçamentos de conversão, envio para a empresa que fará 
a conversão etc. O processo de conversão do livro é praticamente uma nova 
diagramação, pois, nessa etapa, o original será transformado em linguagem 
computacional, além de instruções para deixá-lo dinâmico e, consequentemente, 
para facilitar a leitura. Bons exemplos disso são o sumário, onde cada capítulo é um 
link que levará o leitor ao início de cada capítulo e vice-versa, e a nota de rodapé, 
que, ao clicar sobre sua chamada, abre um pop-up na tela para dinamizar a leitura. 
Os três fluxogramas servirão para dirimir eventuais dúvidas das equipes editoriais, 
quanto aos processos de feitura de um livro, deixando de forma transparente e 
esclarecedora para o corpo interno da editora (e visitantes) a cadeia produtiva dos 
livros da EdUERJ. 
 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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MANUAL DE ROTINA 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):  
Talita Ribeiro Marques 
 
Uma das metas da Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (EdUERJ) 
para o ano de 2018 é dar continuidade à ampliação do catálogo de publicações 
produzidas pela mesma e, principalmente, manter a qualidade do trabalho que vem 
sendo desenvolvido. A Coordenadoria Editorial assessora o Editor Executivo, 
representando-o quando necessário, e auxilia o Conselho Editorial no recebimento e 
acompanhamento das propostas de publicação, zelando pela qualidade técnico-
científica da editora e pela regularidade de suas publicações. As atividades realizadas 
por esta coordenação compreendem as pré-editoriais e editoriais propriamente ditas. 
Podemos destacar como atividades pré-editoriais: a orientação aos 
autores/organizadores quanto às normas para publicação e a outros procedimentos 
pertinentes ao processo de análise e aprovação das propostas; a elaboração de 
acordos de edição, declarações e autorizações; a elaboração de invoices; a interface 
com autores/organizadores, tradutores, pareceristas, e com toda equipe da editora; 
a inscrição em prêmios; e a avaliação de originais. As atividades editoriais abrangem 
a recepção dos trabalhos, a organização e a gerência de toda a circulação de 
documentos e pareceres e, em especial, a preparação de originais nacionais e ou 
traduzidos, de forma que possuam todas as seções imprescindíveis ao livro 
(elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais e anexos). O objetivo desse projeto 
é apresentar o Manual de Rotina da EdUERJ com a função de orientar estagiários e 
profissionais acerca das atividades desenvolvidas na coordenação, compartilhando 
detalhadamente o passo a passo de todos os procedimentos referentes à área, para 
que todos sejam capazes de executá-los de forma padronizada. Este manual é 
composto por uma apresentação da área editorial, uma parte descritiva dos 
procedimentos e uma parte de anexos onde estão todos os documentos gerados para 
o andamento da rotina interna. Além disso, a interface entre o editorial e as demais 
áreas da editora implicam em sinalizar rotinas pertinentes a mais de uma área. Todos 
os procedimentos estão eletronicamente arquivados em pastas organizadas por ano 
e assunto, sendo importante a compreensão pelos integrantes da equipe de cada 
etapa dos trâmites internos. Apesar de a maioria dos procedimentos acontecer de 
forma eletrônica, muitas outras atividades realizadas dentro do editorial geram 
documentos físicos como acordos de edição, comunicações internas, minutas, 
relatórios entre outros cujos modelos estarão anexados ao Manual. 
 
E-mail: glauciomarafon@hotmail.com 
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ATUALIZAÇÃO DO POTENCIAL INTELECTUAL E SOCIAL NA TERCEIRA 
IDADE 
Área temática: Linguística, Letras e Artes / Letras / Língua Portuguesa 
Centro: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Unidade: SUB-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 
Modalidade de Bolsa: Estágio Interno Complementar 
Apresentação: Pôster 
Supervisor:  
LEILA PEREIRA DOS SANTOS JORDAO 
Voluntário(s):  
MARY MARCIA FERREIRA DE ANDRADE QUERINO 
 
Promover o envelhecimento saudável é tarefa complexa que inclui a conquista de boa 
qualidade de vida e amplo acesso a serviços que favoreçam lidar com as questões de 
envelhecimento da melhor maneira possível. É vital ampliar a consciência sobre o 
envelhecer e a importância da manutenção da saúde no processo de 
envelhecimento.A meta desse projeto é promover uma educação que prioriza, esse 
potencial ocultado por muitas décadas e que através de uma leitura comum aos 
universos A questão da qualidade de vida, promoção da saúde e atualização do 
potencial dos idosos, é sem dúvida um desafio para nós profissionais da área de 
educação. Quanto aos estagiários a troca de experiência com a terceira idade revela 
um excelente recurso para o amadurecimento profissional e conscientização, 
proporcionando um melhor convívio social interdisciplinar.O presente projeto tem por 
finalidade a reintegração do idoso no convívio social, com o intuito de renovar, 
ampliar e desenvolver os conhecimentos e aptidões intelectuais. As atividades usadas 
para atingir essa meta são proporcionados através de workshops, palestras, 
seminários, fóruns. Desse modo, possibilitam ao idoso a discussão de assuntos 
contemporâneos, tais como: sociologia, política, saúde, medicina preventiva e 
educação . A inserção do idoso também se dá através do aproveitamento do potencial 
acadêmico dos estagiários na organização das atividades, bem como o 
aprofundamento do conteúdo teórico. Para a atualização constante dos conteúdos 
programados, uma pesquisa de campo é feita pelos estagiários avaliando a qualidade 
e repercussão dos eventos oferecidos. Assim, a participação dos estagiários é de 
suma importância nesse projeto, pois o seu trabalho contínuo junto à coordenação 
de eventos da UnATI proporciona uma atualização ininterrupta das metas e objetivos. 
Salientamos que os resultados obtidos na pesquisa de campo correspondem 
integralmente às expectativas dos alunos quanto à boa organização e alto nível 
cultural e intelectual. Durante o evento UERJ SEM MUROS, principal mostra de 
atividades acadêmicas desenvolvidas na universidade durante o ano, foi confirmada 
a ampla e significativa repercussão dos resultados obtidos neste projeto. 
Constatamos que as atividades desenvolvidas pela UnATI são determinantes para o 
convívio harmonioso e saudável entre os alunos, o que é de suma importância para 
a busca interior de uma terceira idade mais produtiva e socializada. Quanto aos 
estagiários, a troca de experiências com a terceira idade revela um excelente recurso 
para a conscientização e amadurecimento profissional, proporcionando um melhor 
convívio social interdisciplinar. Através de atividades como: Workshop, palestras , 
seminários , mesas redondas , fóruns e festas comemorativas , possibilitamos ao 
idoso a discussão de assuntos de grande importância na contemporaneidade, 
objetivando ampliar seus conhecimentos pessoal e acadêmico , desenvolvendo uma 
consciência crítica e significativa no âmbito social . 
 
E-mail: jordao.leila@gmail.com 
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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 
Voluntário(s):  
Vinicio Ferrreira Dominues 
 
A educação Gerontológica desoculta um propósito na vida do idoso que havia-se 
perdido. A busca da educação emancipada, um caminho para fazer acontecer. A 
UNATI – Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, de reconhecimento nacional, é uma das poucas iniciativas fluminenses 
direcionadas para um atendimento relevante e sério para o idoso. Além de realizar 
oficinas oferece assistência médica, jurídica e social, resgatando e tentando provar 
que aprender e ensinar a viver na Terceira Idade, significa a destinação, o rumo, o 
caminho da pessoa idosa que precisa ser redimensionado, uma questão fundamental 
de todo trabalho educacional Gerontológico.A aprendizagem da língua estrangeira, 
algo prazeroso e desafiador desvela as forças que promovem a desigualdade na vida 
do idoso e enfatiza o desenvolvimento da comunicação e compreensão oral, no 
entanto, a ênfase do curso está também na formação histórico-cultural própria ao 
contexto do idioma francês.Introduzir o estudo da língua francesa através da canção 
francesa tradicional, como outra ferramenta de circulação e potencialização do ritmo 
de aprendizagem do idoso, estimulando a observação e a reflexão dos alunos, sendo 
promotora de inclusão social.Identificar e explorar possibilidades para mudanças e 
criar condições para que o idoso possa continuar a desenvolver e prosperar durante 
esta fase de sua vida, através do estudo de outro idioma, despertando o interesse 
dos alunos pela língua e civilização francesa, ampliando suas experiências e a fluência 
da língua através de exercícios gramaticais de forma assistemática e exercícios 
fonéticos.O curso é oferecido à comunidade interna e externa da terceira idade que 
já possuem conhecimento da língua francesa.A proposta é trabalhar o real aluno da 
terceira idade dentro da sala de aula, individualmente e em grupo, tendo como 
temática letras de músicas francesas selecionadas pelo professor e pelos alunos.O 
objetivo é ampliar o 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 o objetivo é tornar a aprendizagem do idioma 
francês mais fácil para o idoso que irá aprender com exercícios interativos, letras de 
músicas , vídeos, filmes e passeios externos.Os alunos são estimulados através de 
questões a interpretá-las.As avaliações e testes não são realizados, haverá 
mensalmente apresentações individuais, privilegiando a abordagem na música e o 
conhecimento da biografia de alguns cantores e atores e atualidades, para a terceira 
idade que já possui uma base de francês e deseja estudar apenas por prazer e para 
conhecer mais sobre a cultura francesa.Quem aprende cantando não esquece jamais! 
 
E-mail: ilmaparis.bastos@gmail.com 
  



 

0650 
 

 
ACOLHIDA E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DE INTERCÂMBIO 
ESTRANGEIROS NA 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):  
Lara da Silva Martins 
 
A Diretoria de Cooperação Internacional tem realizado um intenso trabalho de 
inserção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no meio cooperativo acadêmico 
internacional. A missão da DCI é identificar oportunidades de financiamento para 
programas e projetos de pesquisa no exterior, orientar discentes e docentes quanto 
à obtenção de financiamentos, 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 tem ampliado muito sua área de atuação, pois vem 
seguida da consolidação de atividades de ensino, pesquisa e extensão na 
universidade. A DCI/UERJ é formada por uma equipe responsável, que supervisiona 
e orienta o trabalho do bolsista ajudando-o a desempenhar e desenvolver atividades 
no processo administrativo da reitoria, no planejamento de eventos e auxiliando na 
mobilidade de alunos e professores. A UERJ recebe dezenas de estudantes vindos de 
universidades estrangeiras anualmente, e a DCI faz com quem a experiência deles 
seja a mais agradável possível, acolhendo o aluno e ajudando na boa construção da 
imagem de nossa universidade. Para os intercambistas incoming, existem 
mecanismos para promover a integração dos mesmos como, por exemplo, o 
Programa Amigo, que está sendo desenvolvido para ajudar na vivencia do aluno 
estrangeiro durante o período de mobilidade. Além disto, está disponível um Manual 
de Mobilidade Acadêmica, que é uma compilação de dicas para a manutenção do 
aluno durante o período de intercâmbio, como por exemplo, alimentação, hospitais 
mais próximos, custo de vida no Rio de Janeiro, aeroporto, números de emergência 
e transporte público, mas também apresentando um pouco da UERJ, como o 
restaurante universitário, concha acústica, o teatro, etc. O Programa Amigo tem 
como objetivo promover o encontro de alunos estrangeiros em intercâmbio com 
alunos de graduação da UERJ, com a intenção de obterem mais informações sobre a 
rotina urbana e mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, além de adquirirem 
conhecimento das rotinas destinadas aos alunos desta Instituição de Ensino Superior 
com relação ao preenchimento de formulários e demais documentos pertinentes, 
dentro dos prazos de acordo com o calendário acadêmico vigente. Este projeto é 
destinado ao voluntariado dos estudantes de graduação de quaisquer dos cursos 
interessados em prestar assessoria aos alunos estrangeiros visando potencializar a 
inserção e integração desse aluno junto à comunidade da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro. 
 
E-mail: assessoria@dci.uerj.br 
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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 
 
O objetivo do trabalho da Diretoria de Cooperação Internacional para a UERJ está 
apoiado em três pilares: Convênios, Eventos e Intêrcambio ou mobilidade acadêmica. 
O estagiário da cooperação internacional auxilia a equipe do setor na execução dos 
processos desses três pilares e, especialmente, no atendimento ao público: alunos, 
professores e técnicos da UERJ, bem como alunos, professores estrangeiros e público 
em geral. Faz parte das tarefas dos estagiários da cooperação internacional auxiliar 
a equipe na execução das atividades realizadas pelo setor de eventos. Recentemente, 
durante a segunda quinzena de junho, aconteceu uma divulgação do trabalho 
realizado pelo setor que foi denominado de "DCI de portas abertas", durante a 
proposta da Semana de Internacionalização na UERJ, visando promover o trabalho 
executado e explicar os processos para a comunidade da UERJ, já que muitos sequer 
conhecem a existência do setor e seus processos. O atendimento no balcão de 
informações do setor de cooperação internacional é muito relevante, pois se propõe 
a tirar dúvidas da comunidade acadêmica sobre como funcionam os convênios e o 
intercâmbio acadêmico com as IES estrangeiras. O processo de intercâmbio para 
alunos de graduação da UERJ se inicia com a divulgação de edital para que os alunos 
tomem conhecimento das vagas disponíveis. É preenchido um formulário que 
formaliza o interesse para participar do processo. O Conselho Consultivo da DCI é 
formado por professores que analisam as candidaturas e selecionam os candidatos 
de acordo os aspectos exigidos em cada Edital. Após a seleção dos alunos de acordo 
com a quantidade de vagas, é feita uma nomeação que é enviada para a IES 
estrangeira. Ao receber a Carta de Aceite, os estagiários orientam o aluno como 
realizar os processos para retirada de visto estudantil, seguro internacional e 
inscrição de disciplinas na IES estrangeira. Já o processo de intercâmbio para alunos 
de graduação de IES estrangeiras se inicia com a indicação do aluno pela própria 
instituição de origem. Após o recebimento da documentação do aluno pela DCI 
encaminhamos para cada unidade acadêmica o plano de estudos para verificação e 
aceitação. Depois de aceito pela unidade, solicitamos ao aluno estrangeiro o seguro 
saúde, item indispensável, e encaminhamos a carta de aceite para a retirada do visto 
e posterior entrada no Brasil. Através deste projeto é possível para o estagiário ter 
um olhar diferenciado de como funciona a universidade e logo a valorização de cada 
processo realizado aqui. Cria-se responsabilidade e se incentiva o apoio e empatia 
aos funcionários da diretoria para diversas situações. Entender o funcionamento do 
setor e ter experiências com o trabalho em equipe é importante para jovens 
inexperientes como alunos graduandos, além da oportunidade de praticar idiomas 
estrangeiros e ter contato com pessoas de diversas nacionalidades e culturas. Isto 
agrega muito à bagagem acadêmica e ao valor pessoal. 
 
E-mail: assessoria@dci.uerj.br 


