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CENTRO DE TEOLOGIA E HUMANIDADES



A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAMPO DO CURRÍCULO: EFEITOS NO 

BRASIL

ESTUDANTES: 
Aladenis Souza Silva

PROFESSOR ORIENTADOR:

Antônio Flávio Barbosa Moreira  

RESUMO: O objetivo geral do estudo é compreender o processo de internacionalização do campo do 

currículo e os seus reflexos no Brasil, tais como se está expressando em eventos e textos associados à 

International Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS), à American Association 

for the Advancement of Curriculum Studies (AAACS) e aos Colóquios Luso - Brasileiros sobre Questões 

Curriculares, bem como nas perspectivas de seus principais atores. Pretende-se argumentar que as 

categorias globalização, identidade cultural e diversidade, reavaliadas e atualizadas, mostram-se úteis para 

compreender as condições, os desafios e as possibilidades do movimento de internacionalização em 

análise. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Em termos teóricos, a pesquisa está recorrendo aos estudos 

sobre globalização, identidade cultural e diversidade, procurando entender como estão afetando os 

estudos sobre currículo no Brasil. Estão também sendo analisados artigos das mesas-redondas dos 

Colóquios Luso-Brasileiros dos anos 2002, 2004 e 2006 e artigos publicados na conferências da ANPED. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Em termos metodológicos, o estudo incluirá a análise de 

textos também apresentados nas conferências e mesas-redondas nas reuniões da International 

Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS) e da American Association for the 

Advancement of Curriculum Studies (AAACS) e os artigos da Anped. Está sendo estabelecida uma 

sistematização empírica, com o recurso a um modelo metodológico em que se destacam: o levantamento 

de dados nos eventos e nas associações (com base em textos acadêmicos e documentos internacionais, 

nacionais e regionais) e a análise de conteúdo dos textos. Além disso, a partir do levantamento das mesas-

redondas e dos artigos nelas apresentadas, foi elaborada uma planilha em Excel, na qual utilizamos as 

categorias para facilitar a análise dos artigos. Serão realizadas também entrevistas com os principais 

organizadores dos eventos. RESULTADOS e CONCLUSÕES: Tratando-se de um estudo em 

andamento, os resultados e as conclusões, até o momento, derivam do estudo dos textos estudados, que 

favoreceram uma compreensão primeira de como as categorias em pauta podem ser úteis para a 

investigação. Tivemos também como resultado a elaboração de um artigo: A 

INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAMPO DO CURRÍCULO: EFEITOS NO BRASIL

PALAVRAS-CHAVE: Campo do currículo; internacionalização; globalização; identidade; diversidade. 

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq 



FIDES QUAERENS INTELLECTUM: A METAFÍSICA E A TEOLOGIA 

COMO CIÊNCIAS PRIMEIRAS NOS FILÓSOFOS DA ESCOLÁSTICA 

MEDIEVAL DO SÉCULO XI AO SÉCULO XV: NOFA FASE

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Luiz Arthur Giordano Silva; Pedro Arthur Suave

PROFESSOR ORIENTADOR:

Carlos Frederico Gurgel Calvet da Silveira

RESUMO: À pergunta se a teologia é ciência, deve preceder a questão do critério de cientificidade, ou 
seja, do elemento que permite considerar um saber como ciência. Na Suma contra os Gentios 
encontramos a definição de ciência tal como Santo Tomás a considera: "Scientia est rei cognitio per 
propriam causam”.  De fato, a ciência é o conhecimento da causa própria de uma coisa, mas, na verdade, 
o que determina o critério de cientificidade é, sobretudo, o método, que, no caso da filosofia escolástica, 
pode ser definido como o método aristotélico da demonstrabilidade, no qual a ciência oferece a garantia 
da validade de suas afirmações, que é o ideal clássico de ciência. E é o próprio Aristóteles que defende 
que a ciência é conhecimento demonstrativo, isto é, aquele pelo qual se conhece a causa de um objeto, 
ou seja, se conhece por que um objeto não pode ser diferente do que é. Porém, uma ciência não pode 
demonstrar todos os seus princípios. As ciências parecem partir de princípios que elas mesmas não 
demonstram, sendo para isso auxiliadas por ciências anteriores, isto é, superiores. Surge assim a teoria da 
subalternância das ciências. Santo Tomás distingue dois tipos de ciência teológica: a teologia filosófica, 
parte da metafísica desenvolvida até mesmo em Aristóteles, e a teologia revelada (sacra doctrina). Foi 
justamente no século XII que a teologia passou a ter o estatuto de ciência, graças ao trabalho da 
Escolástica. O uso da filosofia na ciência teológica não só foi considerado legítimo pelos escolásticos, 
mas foi esse uso que permitiu a definição do estatuto epistemológico da própria teologia. Foi a técnica 
demonstrativa que deu à teologia sua definição científica. Mas somente entendendo a ciência de modo 
analógico, se pode compreender a necessidade de uma ciência teológico. E de certo modo isso também 
vale para a própria filosofia.  A metodologia da elaboração dos verbetes dos filósofos seguirá inicialmente 
o seguinte padrão: 1) nome de chamada do verbete; 2) nomes e títulos complementares; 3) data de 
nascimento e morte; 4) conceitos e teses principais, especialmente relativas ao conceito de ciência; 5) lista 
de obras; 6) bibliografia principal sobre o autor.

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia Medieval. Teologia medieval. Escolástica. Escolásticos Medievais.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM.



O “PRINCÍPIO NÃO-HIPÓTETICO” COM VÉRTICE DA METAFÍSICA E 

DA TEORIA DO CONHECIMENTO PLATÔNICAS E AS DOUTRINAS 

NÃO ESCRITAS DE PLATÃO

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Débora de Paula Oliveira e Gabriel Telles dos Santos.

PROFESSOR ORIENTADOR:

Guilherme Domingues da Motta

RESUMO: Em muitos dos diálogos de Platão há menção à “reminiscência”, pedra angular de sua teoria 
do conhecimento, a qual tem íntima relação com sua metafísica. Algo que parece comum a todos os 
diálogos que tematizam explicitamente a “teoria da reminiscência” é que a reminiscência pode sempre 
ser compreendida como o termo da busca dialética. Embora a reminiscência não seja explicitamente 
mencionada na República, obra vital do corpus platonicum e pertencente ao mesmo período dos diálogos 
que a tematizam explicitamente, um critério que poderia ser usado para determinar em que sentido a 
teoria aparece implícita nessa obra é o de se verificar o que aí se identifica como o termo da busca dialética. 
Que este seja, nessa obra, o conhecimento da Ideia de Bem parece ser indiscutível (532-5b, 534b-d). O 
se objetiva explorar, no entanto, é que na famosa passagem do diálogo conhecida com a “linha dividida” 
(509d-511e), apresentada no contexto da explicação sobre a Ideia do Bem, o que corresponde ao termo 
da busca dialética é a chegada a um princípio não-hipotético. Ele é mencionado na explicação do último 
segmento da linha dividida (República, 511a-b), e reaparece quando Sócrates procura explicar a Gláucon 
que a dýnamis da dialética consiste exatamente em atingir um princípio primeiro e não-hipotético 
(República, 533a-d). Se se aceita que as imagens do “sol” e da “linha dividida”, apresentados em sequência 
na obra esclarecem-se mutuamente e ambos lançam luz sobre a Ideia do Bem então, se pode explorar a 
hipótese da identidade entre Ideia de Bem e o “princípio não-hipotético”, que, por analogia com o sol e 
com a Ideia do Bem pode ser considerado um princípio do ser e do conhecer (508d-509a). Se é o filósofo 
que, através da dialética, pode chegar a conhecer a Ideia de Bem, e se essa realmente pode ser identificada 
com o princípio não-hipotético, do qual dependeria, portanto, o conhecimento das Ideias, então conhecer 
as Ideias talvez signifique, para Platão, ser capaz de chegar com rigor a verdades que se enxergam com 
clareza no fim do processo dialético, quando o filósofo conclui que a verdade atingida chegou ao ponto 
de depender apenas desse princípio para ser verdade. Isso lançaria luz sobre o sentido da proposição de 
Sócrates segundo a qual aquilo que transmite a verdade aos objetos cognoscíveis, ou seja, às Ideias, e ao 
sujeito o poder de conhecê-las é a Ideia de Bem (República, 507a-b, 508d-e).  Acredita-se que a análise 
dos textos  de Platão e de comentadores confirmará a importância da identificação da Ideia do Bem como 
um princípio não-hipotético e, nesse sentido, se procurará levar em conta o que escreverem os 
comentadores alinhados à escola de Tübingen-Milão que entendem ser importante considerar as 
chamadas “doutrinas não-escritas” de Platão se se quer realmente compreender o vértice de sua 
metafísica.  

PALAVRAS-CHAVE: Platão; teoria do conhecimento; teoria dos princípios.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM



FONTES ECLESIÁSTICAS E HISTÓRIA SOCIAL: O ACERVO DA CÚRIA 

DIOCESANA DE PETRÓPOLIS E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 

REGIONAL

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Cláudia Henrique da Silva Santana

PROFESSOR ORIENTADOR:

Janaina Christina Perrayon Lopes

RESUMO: A presente pesquisa propõe a criação do Laboratório de Pesquisa e Documentação da 
Universidade Católica de Petrópolis UCP a partir da catalogação, reorganização e manutenção do acervo 
documental hoje depositado no Arquivo da Cúria da cidade de Petrópolis com vistas ao desenvolvimento 
de futuras pesquisas históricas e a preservação da memória da cidade. Nesse sentido, o Laboratório de 
Pesquisa e Documentação contribui para a formação de um profissional em História capaz de dialogar, 
em sua prática docente, com os campos da educação e do patrimônio e participar das políticas de 
preservação, gestão e análise do acervo documental histórico e cultural da cidade. Desta forma, 
acreditamos ser possível sensibilizar os alunos para a importância da preservação dos acervos históricos, 
contribuindo para a construção de histórias locais e investigações em escalas mais amplas. Com vistas a 
formação de quadros discentes capazes de manejar o acervo depositado no Arquivo da Cúria Diocesana 
da cidade, estabelecemos contato com a referida documentação, de modo a fazer um levantamento do 
material em sua totalidade. Registros de batismo, casamento e óbito começaram a ser catalogados a fim 
de propiciar um maior controle do material e posteriormente viabilizar sua consulta e pesquisa. Tal 
iniciativa ocorre paralelamente ao levantamento bibliográfico, reflexão e discussão de trabalhos 
historiográficos que se debruçaram sobre a temática do uso de conjuntos documentais de natureza 
eclesiástica na pesquisa histórica. Desse modo, com vistas a consolidar a formação e capacitação técnica 
dos alunos, analisamos as potencialidades, especificidades e limites de tais documentos ao mesmo tempo 
em que examinamos as possibilidades e problemas enfrentados no trato desse tipo de fonte. 

PALAVRAS-CHAVE: História social; Cúria Diocesana; fontes eclesiásticas; preservação; memória.

ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM



PROBLEMAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO MAGISTÉRIO E 

SUGESTÕES DE SEUS PROTAGONISTAS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Mariana Martins Pereira de Freitas

PROFESSOR ORIENTADOR:

Menga Lüdke

RESUMO: INTRODUÇÃO: A proposta do estudo baseia-se em constatações que surgiram ao longo de 
um estudo anterior, focalizando problemas do estágio supervisionado através das questões levantadas 
por seus protagonistas: o estagiário, o professor orientador, da universidade, e o professor supervisor, da 
escola. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Os trabalhos de vários estudiosos, em diferentes 
perspectivas, sobre o estágio entre os quais, as dez dissertações orientadas pela Coordenadora da pesquisa. 
MATERIAL E MÉTODO: As análises sobre os problemas levantados pelos protagonistas do estágio 
revelam a fraca interrelação nessa etapa fundamental na formação do professor. A falta de ação do 
estagiário, já que a ele, em geral, só é permitido observar o que acontece na sala de aula; a falta de 
comunicação entre universidade e escola e seus respectivos docentes, são fatores que, entre outros, 
contribuem para tal fragilidade. Outros pontos que se destacam são o professor orientador não ter acesso 
à visão do professor supervisor e à análise que ele faz sobre a atuação do estagiário no período em que 
este permanece na escola. Muitas vezes, o professor supervisor não se enxerga como coformador do 
estagiário, deixando de exercer plenamente seu papel fundamental na formação. A metodologia do estudo 
procura entrecruzar o conhecimento teórico com as contribuições de professores supervisores, 
professores orientadores e estagiários. RESULTADO e CONCLUSÃO: Embora se trate de um estudo 
em desenvolvimento, já assinalamos algumas contribuições consideráveis como as dez dissertações. Os 
resultados concentram-se na contínua análise da bibliografia que trata do tema, visitas recorrentes a 
escolas públicas, numa tentativa de nos aproximar e reforçar o vínculo entre as duas instituições 
formadoras. Combinadas aos relatos dos protagonistas, buscamos caminhos que contribuam com a 
formação do profissional de educação em um estágio mais próximo das necessidades vividas por ele em 
seu trabalho nas escolas.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado; formação de professores; protagonistas.
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LOBBY, CORRELAÇÕES DE FORÇAS, NUANCES, ACOMPANHAMENTO, 

TENSÕES E POSSIBILIDADES DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Cristinne Costa do Nascimento; Fernanda Thomazia do Amaral Felipe; Nathália Thees Viana 

PROFESSOR ORIENTADOR:
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RESUMO: Este trabalho é fruto de investigações em andamento do Grupo de Pesquisa em Educação, 
Estado, Sociedade Civil e Participação Política (GPESP). Em 2018.2 o grupo foi contemplado com uma 
bolsa de Iniciação Científica, cujo projeto dá título a este resumo. O respectivo projeto está contido na 
pesquisa “guarda-chuva” Sociedade Civil e participação social nas políticas públicas de educação em 
Petrópolis e região metropolitana, que conta com a parceria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
As pesquisas desenvolvidas até então pelo GPESP se inserem no campo de estudos qualitativos (em 
especial de metodologias etnográficas e sociológicas) sobre algumas experiências de participação da 
sociedade civil, do município de Petrópolis e região metropolitana do Rio de Janeiro, na construção de 
políticas públicas de educação e na gestão democrática da escola.  A análise contempla a participação 
social em diversas esferas deste campo das políticas públicas, a saber: no espaço da gestão escolar, nos 
conselhos sociais (tanto da escola, quanto no conselho municipal de educação, assim como nas 
conferências de educação) e em movimentos sociais.  No primeiro momento da pesquisa, no ano de 
2016, nos deparamos com a experiência mais radicalizada de participação social, que é a democracia direta 
(Sartori,1994), quando estudantes secundaristas ocuparam suas respectivas escolas em várias regiões do 
país. No Rio de Janeiro, acompanhamos de perto as experiências da capital fluminense, da baixada e 
região serrana. Estudamos este fenômeno, sistematizamos as principais características e investigamos as 
nuances deste processo. Em linhas gerais, os discentes revelam uma grande insatisfação com os rumos 
atuais da educação, criticam o sistema político representativo atual e ponderam sobre pautas latentes da 
juventude (uma das mais fortes é a questão de gênero). Em contrapartida, o poder público se demonstra 
bastante inábil para lidar com estes aspectos da sociabilidade política contemporânea.  O debate teórico 
traçado nesta pesquisa está voltado para o entendimento dos chamados Novos Movimentos Sociais 
(Gohn, 2017), suas especificidades, tensões e perspectivas de mobilização para uma agenda futura.  Até 
o presente momento, as investigações do projeto Educação em pauta na Câmara Municipal de 
Petrópolis– RJ: lobby, correlações de forças, nuances, acompanhamento, tensões e possibilidades da 
formulação de políticas públicas resultaram em: duas idas à campo nas reuniões do Conselho Municipal 
de Educação de Petrópolis, (COMED); assim como nas reuniões de controle social do FUNDEB. Uma 
participação na reunião preparativa para a CONAE (2018); sistematização das atas das reuniões do 
COMED e do FUNDEB. Também está sendo feito um diagnóstico e uma sistematização do trato das 
Políticas Públicas de Educação na Câmara Municipal de Petrópolis no ano de 2018 (até o mês de 
outubro).

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas de educação; grupos de interesse; sociedade civil; plano 
municipal de educação.
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O PARADOXO DA VIOLÊNCIA EM PAUL RICOEUR
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Lucia Cristina C. Raymundo; Jorge André de Almeida Santos; João Antônio Leão; Larissa Gomes 
Magrini; Marcos Chiaretti. 

PROFESSOR ORIENTADOR:

Sergio de Souza Salles

RESUMO: Em seu breve ensaio sobre O mal um desafio à teologia e à filosofia, Ricoeur defende que a violência 
é “a destruição por algum outro da capacidade de agir de um sujeito” (RICOEUR, 1991b, p. 186). Emerge 
aqui a hipótese antropológica a servir de guia para a filosofia prática, a saber: a violência resulta da 
dissimetria de capacidades entre um agente e um paciente. Com efeito, como a principal causa do 
sofrimento entre os homens é a própria violência humana, essa última encontra sua raiz antropológica 
na assimetria originária entre o agente e o paciente, entre o poder de agir e o poder de suportar (cf. 
RICOEUR, 1988, p. 24). A violência torna-se assim interpretada como o poder de diminuir (ou até 
mesmo destruir) a capacidade do paciente enquanto sujeito capaz de falar, de narrar, de ser, enfim, de 
agir (cf. RICOEUR, 1987). A violência, assim como todo mal, é antes de tudo “o que não deveria ser, 
mas deve ser combatido” (RICOEUR, 1988, p. 48). Se a violência se instaura como negação daquelas 
capacidades que são reconhecidas à dignidade da pessoa humana, então a fortiori a violência também 
destruirá a capacidade de estimar e de respeitar um outro como a si mesmo e a si mesmo como um outro 
(cf. SALLES, 2014). Por essa razão, a resposta prática (e não a solução teórica) à violência supõe a 
resolução da seguinte questão: o que fazer contra a violência? A violência é combatida institucionalmente 
pelas normas (morais e legais) e através da instituição da violência legítima na ordem política, o que põe 
a violência como um dos grandes paradoxos da civilização ocidental que a procurou justificar ao adotá-
la como legítima em alguma mudada. Por isso, o paradoxo da violência desafia a pensar mais e a pensar 
diferente. É mister recordar o papel central do paradoxo da violência em sua reflexão sobre o sofrimento 
pessoal, a falibilidade humana e a simbólica do mal, como se pode depreender pelas fontes primárias do 
filósofo francês, base do presente estudo.  O paradoxo da violência exercida e também sofrida é analisada 
pelo filósofo em sua relação com a linguagem, a autoridade, o poder, a moral, o direito e o Estado. É 
ainda frequente na forma como justifica teoricamente a transição da visada da vida boa às regras morais 
e institucionais, razão sobretudo de se inserir a discussão das normas morais e jurídicas como respostas 
à violência exercida ou sofrida.
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TECNOLOGIA E VISÃO CIENTÍFICA DE MUNDO: PERSPECTIVAS EM 

ONTOLOGIA E ÉTICA CONTEMPORÂNEAS
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RESUMO: Embora, desde o início da modernidade, os sucessos das ciências naturais tenham imposto à 
filosofia grandes revisões de seu papel e de seu status, é justo dizer que a avassaladora ubiquidade da 
técnica no mundo contemporâneo dá nascença a uma ordem de questionamentos completamente nova. 
Faz-se necessário constatar, na visão de muitos pensadores, a vigência histórica de um horizonte de 
mundo predominantemente técnico-científico. A partir disso, consideramos incontornáveis para a 
filosofia atual ao menos duas linhas fundamentais de interrogação: (1) que traços essenciais constituem 
esta visão técnico-científica e como ela se relaciona à nossa visão de mundo cotidiana? (2) que papel ainda 
resta à filosofia diante da prevalência crescente da compreensão, dentro da visão técnico-científica de 
mundo, de que o avanço das ciências dispensaria a filosofia de antigas tarefas, como a ontologia ou 
mesmo a ética? Do ponto de vista metodológico, nossa investigação foi guiada sobretudo por uma 
abordagem fenomenológico-hermenêutica com influxos de pragmatismo analítico. Mais concretamente, 
trabalhamos com a leitura e da tradição filosófica contemporânea no que diz respeito à temática, bem 
como de textos de intérpretes reconhecidos e atualizados desses textos originais. Neste sentido, foram 
postas em diálogo as concepções a respeito da técnica e da ciência defendidas por autores como Martin 
Heidegger, Wilfrid Sellars, Karl Marx, Thomas Kuhn, Pierre Lévy e Albert Borgmann. Embora tenha 
sido dada continuidade à pesquisa, chegou-se à conclusão de que um estudo filosófico do horizonte 
técnico-científico de mundo precisa levar em conta antes de tudo a relação de sobredeterminação entre 
significados, valores, práticas e modos de vida. Assim, que nos movamos hoje dentro de um horizonte 
predominantemente técnico-científico de mundo significa que algumas possibilidades de compreensão 
do nosso ser-no-mundo encontram-se por um lado obstaculizadas, ou ao menos rebaixadas a papeis 
secundários ou derivados, embora, por outro lado, outras compreensões tenham se potencializado e 
diversificado. Quanto ao papel da filosofia, a ela ainda é permitido pensar tais processos de transformação 
das visões de mundo de um ponto de vista mais amplo que o científico, assim como conceber a 
possibilidade de convivência de seu horizonte com o da experiência da vida cotidiana, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia; práxis; mundanidade; imagem manifesta e imagem científica; 
cibercultura.
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MEIOS DE INVESTIGAÇÃO DE PROVAS E DIREITOS HUMANOS

ESTUDANTES: 
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PROFESSOR ORIENTADOR: 

Antônio Eduardo Ramires Santoro

RESUMO: O processo penal brasileiro vem sofrendo algumas importantes mudanças nas últimas duas 

décadas. Atualmente é possível verificar o aumento do número de maxiprocessos, comumente chamados 

de “operações”, numa clara confusão entre a investigação e o processo, impulsionados pelo incremento 

da utilização dos meios de obtenção de prova e pela cobertura midiática massiva e opressiva. A utilização 

de meios de obtenção de informações tecnologicamente mais avançados e ocultos, capazes de devassar 

a intimidade, com a consequente espetacularização do processo, a possibilidade da imprensa expor ao 

público conversas obtidas por interceptação telefônica e vídeos captados em investigações ou mesmo 

acompanhar em tempo real a execução de fases ostensivas com medidas prisionais ou de buscas e 

apreensões domiciliares, ou mesmo a divulgação do conteúdo de colaborações premiadas tornaram o 

processo conduzido como “operações” um produto de venda essencial à mídia. Adotando a obra 

“Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal” de Luigi Ferrajoli como marco teórico da pesquisa, 

propôs-se realizar uma análise da compatibilidade do modelo de garantias proposto pelo autor com o 

sistema de meios de investigação de provas, entre as quais deu-se especial relevo às interceptações 

telefônicas. Para Ferrajoli, o sistema penal será caracterizado como garantista se respeitados dez axiomas, 

quatro aplicáveis ao processo penal: princípio da jurisdicionariedade; princípio acusatório; princípio do 

ônus da prova; princípio do contraditório.  Diante desse quadro fático e do marco teórico, o problema 

que se propõe é: há compatibilidade entre o nosso sistema processual penal e os princípios e garantias 

constitucionais processuais penais? Os meios de investigação de prova são compatíveis com o princípio 

da imparcialidade da jurisdição e o princípio do contraditório no marco garantista? Para responder à 

questão a pesquisa vem se desenvolvendo metodologicamente em três etapas: (1) pesquisa de 

regulamentação sobre os meios de obtenção de prova no Brasil e nos países que inspiraram nossa 

legislação sobre o tema, a qual foi desenvolvida no ano de 2016; (2) fundamentação teórica sobre a prova 

penal com base nas mais recentes pesquisas sobre epistemologia e teoria da prova penal, a qual foi 

desenvolvida de janeiro até setembro de 2017; (3) coleta de dados empíricos consistente aplicação de 

questionário e entrevistas pessoais com magistrados titulares de varas criminais das comarcas do Rio de 

Janeiro e de Petrópolis sobre as interceptações telefônicas. A última fase se encontra em andamento. 

Foram elaboradas perguntas que compõem o questionário e a entrevista semiestruturada a ser realizada 

com os juízes com competência criminal na comarca da Rio de Janeiro e de Petrópolis. Foram enviadas 

cartas a todos os juízes de Petrópolis solicitando a designação de data para realização das entrevistas. Já 

se iniciaram as entrevistas com os juízes federais de Petrópolis.

PALAVRAS-CHAVE: Meios de investigação de prova; garantismo penal; interceptação telefônica. 
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RESUMO: A relação entre retórica, técnica argumentativa e direitos humanos ganha sentido justamente 
nesta era que Taylor caracterizou como “secular”. A razão disto reside na no princípio imanentista que 
domina o inteiro período secular abordado nesta pesquisa. Se o princípio imanentista nega valor às 
demonstrações metafísicas que asseguravam valor ao direito na era pré-secular, as reelaborações do 
direito na era secular, especialmente do jusnaturalismo, vão desembocar, no século XX, numa 
revalorização da argumentação retórica, como recurso persuasivo para a elaboração das leis e à sua adesão 
popular. De modo muito especial, os direitos humanos vão ganhando espaço nas sociedades 
democráticas justamente em razão da persuasão social. Em outras palavras, nas sociedades democráticas 
contemporâneas, a retórica é utilizada como instrumento de persuasão, como foi defendido à exaustão 
por Perelman, por exemplo. Por outro lado, a variação dos usos da retórica nos dias de hoje, permite 
descobrir a “retórica vernacular” como meio de persuasão própria da universalização dos direitos 
humanos no contexto multicultural e de inclusão de nossa cultura. O referencial teórico desse tipo de 
abordagem teórica foram os autores Gerard A. Hauser e Erin Daina Mc Clellan. Uma aproximação da 
teoria jusnaturalista, revista por John Finnis, foi aliada a estas releituras da retórica, graças à necessidade 
de se traçar um novo caminho para a fundamentação dos direitos humanos que pudesse dialogar com as 
exigências dessas argumentações contemporâneas. Efetivamente, Finnis, em Direito Natural em Tomás 
de Aquino, defende que a filosofia do direito recorre à argumentação e esta não é sempre uma mera 
prática dedutiva a partir de premissas previamente dadas a partir de meras leis positivas, pois a teoria do 
direito deve propor questões como: que tipo de coisas poderiam possivelmente figurar como méritos da 
lei; sobre qual o papel a lei deveria ter no julgamento; sobre que obediência a lei exige de nós e também 
sobre as perguntas basilares sobre quais leis nós devemos ter e de se deveríamos ter leis etc. São questões 
parecem fugir tanto da órbita da retórica quanto do positivismo. Porém, isto acentua o valor da questão 
para que se verifique o tipo de persuasão que respostas a estas perguntas exigem. Uma conquista da 
pesquisa parece certa e conforme ao princípio prático da investigação no âmbito dos direitos humanos: 
para fazer valer tais direitos importa, na ausência de uma fundamentação teórica unificada, uma 
concordância prática com os valores que estes direitos propõem. Nesta ordem de coisas, a retórica, como 
instrumento de democracia, recobra valor.

PALAVRAS-CHAVE: Retórica vernacular; secularismo; John Finnis; direitos humanos.
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RESUMO:  Os direitos humanos nascem na modernidade como uma nova categoria jurídica que não 
existia nem na antiguidade nem no mundo medieval. A principal questão da presente pesquisa é investigar 
as características fundamentais de uma genealogia dos direitos humanos no Ocidente, apontando as 
fontes que determinaram a constituição destes direitos: o humanismo jurídico e a tradição crítica da lei e 
do poder. O texto tem o objetivo de expor a relação entre a subjetividade moderna e o humanismo 
jurídico, tomando por base a perspectiva de Charles Taylor que destaca a autoexploração e a 
autorresponsabilidade como principais características do self moderno e o estudo da crítica à lei e ao poder 
na modernidade que toma os direitos naturais como parâmetro e, desta maneira, colabora para o 
surgimento dos direitos humanos. Este trabalho aplica o método dedutivo através de pesquisas em livros, 
artigos de periódicos e artigos da internet, sendo o principal referencial teórico a obra de Charles Taylor, 
em particular o livro As Fontes do Self e Uma Era Secular, e de Habermas, especialmente as obras O Discurso 
Filosófico da Modernidade e Direito e Democracia: entre Facticidade e Validade. Como resultado do estudo, foi 
percebido que os direitos humanos nascem no contexto da modernidade em função de uma nova 
perspectiva sobre o que significa ser um sujeito, que não existia no mundo da tradição. A visão moderna 
a respeito do self é marcada pelas noções de autoexploração e autorresponsabilidade, características que 
derivaram na possibilidade de o homem se atribuir direitos subjetivos em face dos demais e do Estado. 
Conclui-se, portanto, que o sujeito moderno é tanto causa quanto consequência dos direitos humanos, 
na medida em que estes direitos resultam da concepção moderna da subjetividade e, também, alimentam 
esta concepção, encorajando e radicalizando os traços distintivos do “eu” moderno.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos; genealogia; humanismo jurídico; tradição crítica.
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RESUMO:  A pesquisa a ser produzida consistirá na coleta e análise de dados sobre os arranjos 
institucionais e fatores de desenvolvimento e sucesso das experiências pesquisadas. Buscaremos 
identificar inovações institucionais que visam a efetivação do direito à saúde através de uma interlocução 
entre entes jurídicos e políticos. A pesquisa tem como fundamento a perceptível necessidade de se 
adentrar ao tema da judicialização da saúde.  A saúde que basicamente não recebia amparo estatal, passou, 
a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, a ter status constitucional se tornando uma 
prestação positiva do Estado e tomando uma dupla dimensão: Direito-Dever. O Direito à saúde passou 
a ser universal. Ainda que as políticas públicas sejam de atribuição do Poder Executivo, já na década de 
90 diversas demandas judiciais foram ajuizadas visando à efetivação do Direito à saúde por insuficiência 
e/ou inexistência de políticas públicas nesse sentido. De lá para cá a judicialização do Direito à saúde 
cresce a níveis alarmantes. A provocação do judiciário se dá, sobretudo, com os fins de obtenção de 
medicamentos, disponibilização de exames e cobertura de tratamento para doenças. De acordo com o 
CNJ só em 2011 o judiciário estadual brasileiro teve duzentas e quarenta mil novas demandas em saúde, 
desse número não se inclui a justiça federal. Ainda que se demande uma análise empírica para a melhor 
compreensão das problemáticas da judicialização do direito à saúde, percebe-se, de imediato, que esta 
prática se origina da insuficiência do sistema de saúde brasileiro e gera elevada confusão nos 
planejamentos orçamentários dos entes federados. Através dessa atividade empírica analisaremos as 
principais estratégias de diálogo para a efetivação deste direito e seus fatores de sucesso e inovação. Isto 
é, pesquisaremos experiências que vêm reduzindo os níveis de judicialização e efetivando o direito à saúde 
de modo extrajudicial. Abordaremos os modos como as instituições jurídicas e políticas concebem a sua 
atuação no direito à saúde e como elas estabelecem estratégias inovadoras.  Em suma, os métodos que 
serão empregados são: Análise concreta de experiências inovadoras, entrevista com os principais agentes 
para analisar a concepção desse direito para eles, identificação das estratégias adotadas entre as 
instituições. A formação de recursos humanos para o aprimoramento do direito à saúde no estado do 
Rio de Janeiro depende de dados empíricos e concretos.

PALAVRAS-CHAVE: Diálogo institucional; direito à saúde; instituições jurídicas e políticas; inovação.
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RESUMO: Neste trabalho apresentam-se resultados de projeto de pesquisa sobre a efetividade das 
diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE no município de Petrópolis 
em âmbito jurídico-social. Para tanto, realizou-se uma pesquisa com múltiplas abordagens metodológicas. 
Em primeiro lugar, foi feita análise qualitativa no município com o objetivo de mapear os avanços e 
dificuldades vivenciadas pelos adolescentes no atendimento socioeducativo na região. Em paralelo, 
desenvolveu-se pesquisa bibliográfica comparativa com análises empíricas sobre a realidade do sistema 
socioeducativo em todo o país. Ademais, contrastamos os dados quantitativos nacionais do SINASE 
(2016) com os dados obtidos sobre os adolescentes em cumprimento de medida no município. Os 
resultados mostram que o adolescente em conflito com a lei é afetado não só pelo seu contexto familiar, 
mas também pela sociedade e pelas instituições, especialmente pela escola, polícia, pelo executivo 
municipal e pelo judiciário. Apurou-se que, muitas vezes, as instituições jurídicas aplicam a internação 
pois tal medida é vista como uma forma mais eficaz para esses adolescentes, bem como para a ‘proteção’ 
da sociedade. Assim, o sistema socioeducativo continua perpetuando a cultura punitiva, judicializando 
principalmente as camadas pobres, em especial jovens negros e pardos, que saíram do ambiente escolar 
e que, na grande maioria, não tem entrada no mercado de trabalho e já são provedores das suas famílias. 
Ademais, através de entrevistas semiestruturadas com funcionários do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS  e com os responsáveis das instituições que recebem os 
menores submetidos à medida de prestação de serviços à comunidade, constatou-se que o município vem 
enfrentando um aumento no número de jovens que entram em conflito com a lei e que o mesmo não 
está preparado para prestar o atendimento digno devido a estes adolescentes e crianças, assim como a 
medida de prestação de serviços à comunidade não atinge sua potencialidade de ressocialização por, na 
maior parte dos casos, estarem as instituições responsáveis pouco capacitadas e envolvidas no 
atendimento de adolescentes marcados por uma cultura de sociabilidade violenta. Assim, torna-se 
necessário defender esses jovens como sujeitos de direitos em cada um desses âmbitos, reconhecendo 
que os direitos humanos também os amparam. A pesquisa permitiu inferir que somente uma intervenção 
conjunta entre judiciário, instituições educacionais, executivo municipal e meios familiar e comunitário 
pode tornar o sistema de atendimento socioeducativo mais efetivo e contribuir para a garantia dos direitos 
dos adolescentes, a prevenção de reincidência e uma mudança na sociabilidade violenta na qual muitos 
destes jovens se envolvem desde cedo e que os marcam para o resto de suas vidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos da criança e do adolescente; medida socioeducativa; SINASE.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM



ESTUDO DE CASOS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR ATENDIDOS PELO 

CONSELHO TUTELAR EM PETRÓPOLIS – RJ

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Beatriz Magrani Sampaio; Carolina Gomes Ronck

PROFESSOR ORIENTADOR:

Klever Paulo Leal Filpo

RESUMO: A pesquisa em tela foi desenvolvida GIPAC/UCP. Trata do fenômeno dos conflitos 

escolares: disputas surgidas no ou a partir do ambiente das escolas, envolvendo a comunidade escolar. 

Buscamos identificar e descrever a forma como esses conflitos são administrados e as circunstâncias que 

os levam a ultrapassar os muros da escola para se transformarem em demandas cíveis e criminais 

complexas. Também refletimos sobre o emprego de formas consensuais, como a mediação, para a 

prevenção e resolução desses conflitos. A aproximação empírica dos Conselhos Tutelares (CT) foi uma 

opção da pesquisa por percebermos, inicialmente, que essa era uma instância acionada para tratar de 

alguns conflitos observados. Posteriormente alargamos nosso olhar, abrangendo a atuação das escolas e 

outras entidades, como a Guarda Municipal (GM- Ronda Escolar). Metodologicamente, a investigação 

se utilizou de dados coletados por meio de entrevistas e observações realizadas em escolas públicas e 

particulares da cidade de Petrópolis e nos seus dois CT, assim como a análise de casos, quando possível. 

Foram entrevistados dois Conselheiros, uma ex-estagiária, três diretoras de escolas e cinco alunos da rede 

pública. Uma das dificuldades encontradas na pesquisa foi a resistência das diretoras às entrevistas, talvez 

por temerem prejudicar suas instituições. Outra dificuldade decorreu do sigilo dos procedimentos do CT. 

Nossas observações e inferências levaram às seguintes conclusões: meios como a mediação raramente 

são utilizados nesses casos, que acabam sendo judicializados; não pareceu comum que o CT intervenha 

em casos de violência escolar envolvendo maiores de 12 anos, mas sim a ronda escolar; quando se trata 

da vida escolar, a atuação do CT costuma ficar restrita ao acompanhamento da frequência do estudante 

às aulas, com notificação aos pais em casos de ausência reiterada; houve relatos de ocorrências  graves 

serem abordadas pela ronda, acionada pelo diretor da escola; os alunos sentem-se coagidos e ameaçados 

pela presença da ronda, enquanto os diretores a acionam como forma de inibir conflitos e violência. Por 

fim, uma categoria do campo que nos chamou a tenção é o chamado “Aluno Problema”, aquele que não 

se encaixa facilmente aos padrões e regras da escola e ganha esse rótulo, confirmando uma situação de 

“exclusão”. A pesquisa também relevou a existência de um programa municipal instaurado para mediação 

de conflitos escolares, denominado “Petrópolis da Paz”, surgindo o interesse de observá-lo e descrevê-

lo empiricamente. A pesquisa surtiu bons resultados e repercussões, inclusive com a publicação de 

trabalhos científicos em revistas qualificadas e eventos acadêmicos relevantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Conflitos escolares; conselho tutelar; estudo de casos. 

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM



OBSERVATÓRIO DAS REFORMAS PROCESSUAIS DESTINADAS A 

PROPORCIONAR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM 

CAUSAS SERIAIS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Lucas Neves Justino

PROFESSOR ORIENTADOR:

Marcelo Pereira de Almeida

RESUMO: O presente projeto de pesquisa visa criar um observatório permanente das reformas 

legislativas implantadas no processo civil nacional destinadas a proporcionar maior eficiência na prestação 

jurisdicional, sobretudo após promulgação da EC 45/2004, nomeadamente a sentença liminar de 

improcedência, inserida no CPC/73 pela Lei 11.277/06; as súmulas vinculantes e obstativas de recursos 

e os modelos de resolução de demandas repetitivas (recursos excepcionais repetitivos, inseridos pelas 

Leis 11.418/06 e 11.672/08 e o incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no NCPC/2015) 

e tem como escopo a identificação de suas bases teóricas, bem como a análise crítica de sua utilização 

pelo Poder Judiciário, de modo a questionar a legitimidade de sua atuação, bem como a compatibilidade 

de tais mudanças com as garantias jurisdicionais estabelecidas na Constituição da República, tendo em 

vista a potencial colisão entres os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da 

segurança jurídica com o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. Assim, dos dados parciais 

obtidos na pesquisa empírica empreendida pelo grupo, se depreende que a nova sistemática de 

processamento demandas repetitivas se tornou uma forma de criar um obstáculo ao acesso à justiça ao 

limitar o número de processos a serem apreciados pelos tribunais no intuito de proporcionar celeridade 

e produtividade da função jurisdicional, com objetivo de dar vazão à crescente quantidade de processos 

nos tribunais brasileiros, favorecendo a padronização de decisões, a observância da jurisprudência e o 

estímulo à coletivização das demandas em detrimento dos direitos fundamentais de caráter processual, 

promovendo, por conseguinte, uma desproporcional redução da participação do jurisdicionado no 

espaço decisório e a demasiada ampliação dos poderes do órgão jurisdicional.

PALAVRAS-CHAVE: Garantias jurisdicionais; direitos fundamentais; microssistema de resolução de 

demandas repetitivas.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq



DA VIOLÊNCIA AOS DIREITOS HUMANOS: O PERCURSO DO 

RECONHECIMENTO EM PAUL RICOEUR

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Laís Félix Santos; Cecilia Cariboni Gouvea; Jéssica Vasconcelos Soares

PROFESSOR ORIENTADOR:

Sergio de Souza Salles

RESUMO: A violência e os direitos humanos desafiam a pensar mais e a pensar diferente. A fim de 
justificar a relevância da abordagem dos direitos humanos a partir da discussão da violência nas obras de 
Paul Ricoeur, é mister recordar o papel central deste conceito em sua reflexão sobre o sofrimento pessoal, 
a falibilidade humana e a simbólica do mal, como se pode depreender pelas fontes primárias aqui 
referenciadas.  Ademais, é preciso reconhecer que a violência exercida e também sofrida é analisada pelo 
filósofo em sua relação com a linguagem, a autoridade, o poder, a moral, o direito e o Estado. É ainda 
frequente na forma como justifica teoricamente a transição da visada da vida boa às regras morais e 
institucionais, razão sobretudo de se inserir a discussão das normas morais e jurídicas como respostas à 
violência exercida ou sofrida.  Não obstante a inegável importância do conceito de “violência” na obra 
de Paul Ricoeur, são raros os trabalhos acadêmicos dedicados especificamente à sua compreensão no 
corpus ricoeuriano. Dentre essas raras exceções, encontram-se os trabalhos de Silvia Gabriel (2010; 2011), 
os quais porém não abordam as possíveis relações entre a teoria da violência e a teoria dos direitos 
humanos em Paul Ricoeur. Por essa razão, a filosofia dos direitos humanos e a teoria da violência em 
Paul Ricoeur continuam sendo um capítulo praticamente inexplorado pela literatura especializada, que se 
concentrou sobretudo na discussão de sua teoria da justiça e do sujeito de direito, sem avançar 
propriamente pela temática do atual projeto de pesquisa.  Levar a sério o conceito de violência e de 
direitos humanos no corpus ricoeuriano é, deste modo, perpassar um conjunto de escritos que tratam da 
passagem da visada ética e histórica da não-violência à moral da interdição da violência e, a partir desta, 
discutir a ideia de justificação da violência legítima no âmbito do Estado Democrático de Direito. Levar 
a sério a história da violência entre os homens e no Estado Democrático de Direito é, ao mesmo tempo, 
julgá-la e neste ato transcende-la graças às ideias de igual estima e de igual respeito presentes nos 
conteúdos normativos dos direitos humanos. Por essa razão, a transição do estado de violência ao Estado 
de Direito é própria do percurso do reconhecimento mútuo, fundado na estima e no respeito de um 
outro como a si mesmo e de um si mesmo como um outro.

PALAVRAS-CHAVE: Paul Ricoeur; violência; direitos humanos.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM



CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE



O FISIOTERAPEUTA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA NO 

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Clariana Corrêa Mussel Tavares do Prado; Flávia Alessandra Norberto de Castro; Isabela Blanc Costa 
Vargas Freitas; Letícia Barbosa Sá; Letícia de Oliveira Vidal; Matheus Limongi da Silva; Renan Novo 
Theobald de Paula; Rodrigo de Quadros Araújo 

PROFESSORA ORIENTADORA:

Ave Regina de Azevedo Silva

RESUMO: INTRODUÇÃO: As posturas inadequadas causam dores e degenerações que podem persistir 
durante toda a vida. A dor é um sinal de alerta que ajuda a proteger o corpo de danos nos tecidos 
(CAILLIET, 1999). FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A ergonomia é um item de prevenção, pois, 
através de mudanças estruturais, consegue-se interferir no cotidiano das pessoas (SÁ, 2002). Esta pesquisa 
teve como objetivo geral analisar a atuação do fisioterapeuta no ambiente escolar e como objetivos 
específicos: 1) Identificar algumas posturas adotadas no ambiente escolar e domiciliar; 2) Avaliar o peso 
corporal (kg), a estatura dos alunos (cm) e quantidade de carga transportada nas mochilas (kg); 3) 
Identificar e correlacionar as queixas de dor com o peso da mochila, posturas adotadas no ambiente 
escolar, domiciliar e celular; 4) Realizar um trabalho ergonômico educativo com palestras; 5) Comparar 
os hábitos antes e depois do trabalho ergonômico educativo. METODOLOGIA: A amostra foi 
composta de 82 estudantes na faixa etária de 14 a 19 anos de idade, 80,49% do gênero feminino e 19,51% 
do gênero masculino. Material e Métodos: Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Católica de Petrópolis.  Os pais ou responsável pelo estudante de menor que autorizaram
a participação do menor assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o estudante que 
concordou em participar o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. Foi aplicado um questionário, 
verificação do peso do estudante e da sua mochila, análise ergonômica e o trabalho educativo ergonômico 
(palestras e distribuição de um panfleto para os estudantes) na escola durante quatro encontros (3 
seguidos uma vez por semana e o 4º após um mês) no período de maio a junho de 2018.  RESULTADOS: 
Houve uma conscientização das posturas corretas no ambiente escolar e domiciliar e com isto diminuição 
da intensidade de dor. CONCLUSÃO: De acordo com a comparação antes e depois do trabalho 
ergonômico educativo constatou-se que houve uma contribuição de promoção da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Ergonomia; estudantes; fisioterapia.

ÓRGÃO FINANCIADOR: UCP



PERCEPÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS: 
UM ESTUDO COM FAMÍLIAS DE PETRÓPOLIS-RJ

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Calebe Fita da Silva; Rafaela Martinho Tobler

PROFESSOR ORIENTADOR:

Carla Ferreira de Paula

RESUMO: A violência doméstica (VD) pode ser entendida como todo ato ou omissão cometido por um 
membro da família em uma posição de poder, independentemente de onde ocorra, que prejudique o 
bem-estar físico ou a integridade psicológica, ou a liberdade e o direito ao desenvolvimento integral de 
outro membro da família. Embora ocorra em todas as faixas etárias, crianças e adolescentes são apontadas 
como as vítimas mais vulneráveis em função das suas fragilidades físicas e de personalidade. Diante disso, 
uma análise da percepção social sobre o assunto se torna importante visto que esta exerce influência na 
afetividade e na atuação do ser humano. O presente estudo objetivou delinear o perfil das famílias 
assistidas pela Pastoral da UCP e investigar a percepção social destas a respeito da VD praticada contra 
crianças. Participaram ao todo 27 representantes sendo um de cada família, que responderam a um 
questionário sócio demográfico, um questionário semiestruturado sobre percepção social da VD e a 
Parent-Child Conflict Tactics Scale (CTSPC) para investigação da VD contra a crianças. Os dados foram 
analisados através de análises estatísticas exploratórias e descritivas. A média de idade dos participantes 
foi de 38 anos, sendo a maioria do sexo feminino (77,8%). Somente 14,3% possui ensino fundamental 
completo, sendo este o maior grau de instrução encontrado na amostra; 59,3% encontram-se 
desempregados. Quanto à percepção social da VD, 66,7% dos participantes acreditam que uso abusivo 
de álcool e outras drogas é o principal propiciador da violência no ambiente familiar; 63% concordam 
que casos de violência devem ser discutidos apenas entre os integrantes da família; 33,3% acham 
compreensível que um indivíduo crescido em uma família violenta agrida seus filhos; 22,2% atribuem 
transtornos mentais a quem pratica violência contra crianças; 29,6% concordaram que a falta de dinheiro 
e o desemprego contribuem para situações de violência, enquanto 92,6% discordam que agredir os filhos 
ajuda a educá-los. O abandono (63%) e abuso/exploração sexual (59,3%) são vistos como os tipos de 
VD mais frequentes e os pais e padrastos (59,3%) são vistos como principais agressores. Relataram já ter 
sofrido algum tipo de violência por parte de algum(a) parceiro(a) 25,9% da amostra. Os dados coletados 
a partir da CTSPC revelam que 61% dos participantes se utilizaram de punição corporal, 50% cometeram 
algum ato de violência psicológica, enquanto 17% mencionou maus tratos físicos contra crianças no 
último ano. O presente estudo permitiu um maior conhecimento acerca das famílias assistidas pela UCP 
e de suas percepções a respeito da VD praticada contra crianças. Acredita-se que os resultados deste 
estudo poderão subsidiar a implantação de políticas públicas de enfrentamento à VD, beneficiando não 
só as famílias assistidas pela UCP, mas também a sociedade e o poder público em geral, interessados em 
estratégias para lidar com esta problemática.

PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica; percepção social; famílias; crianças.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq



AUTORREGULAÇÃO DE VALORES E SENTIDO DE VIDA

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Mirelli Aparecida Neves Zimbrão; Luis Felipe Silva Rodrigues; Thaís de Castro Marchon; Alice Alves de 
Freitas Melo, Augusto Maia Felippe; Glaucia Barbosa da Silva Gomes; Nathália Pujol Fernandes; Vinicius 
Cordeiro Macedo.

PROFESSORA ORIENTADORA:

Cleia Zanatta Clavery Guarnido Duarte

RESUMO: A pesquisa tem como foco conhecer e mensurar estratégias de autorregulação de valores e 
correlacioná-las com os resultados da mensuração da intensidade de sentido de vida. Como problema, 
definiu-se que relações se pode estabelecer entre estratégias autorregulatórias de valores e a realização de 
sentido de vida? Optou-se por avaliar, também, o comportamento de estudantes universitários em relação 
aos valores perdão e esperança e de que forma estes interferem sobre a intensidade de sentido de vida. 
Os constructos perdão e esperança integram a pesquisa a partir das seguintes hipóteses: pessoas mais 
autorreguladas em valores apresentam maior probabilidade de perdoar e de realizar sentido de vida? 
Pessoas mais autorreguladas em valores apresentam maior probabilidade de terem atitudes esperançosas 
e realizar sentido de vida? Objetivou-se relacionar a capacidade dos estudantes de se autorregularem em 
valores éticos com a possibilidade de realização de sentido de vida, considerando suas probabilidades 
para perdoar e adotarem atitudes esperançosas para viver; correlacionar empiricamente os constructos 
autorregulação de valores, perdão e esperança com o constructo sentido de vida; conhecer a capacidade 
dos estudantes pesquisados para perdoar e ter esperança. O tema está fundamentado nos conceitos de 
autorregulação (Zimmerman,1998) que constitui um processo de auto direção, por meio do qual as 
pessoas regulam seus objetivos  visando obter mudanças qualitativas educacionalmente; no conceito de 
perdão (Rye et al, 2001), que é uma resposta à uma atitude ofensiva na qual o ofendido transforma 
positivamente seu afeto negativo,  seus estados cognitivos e comportamentos negativos como forma de 
revide; no conceito de esperança (Snyder,1995), que constitui um tipo de pensamento guiado por 
objetivos motivações e formas de definir metas para realização de algo positivo. Sentido de vida 
pressupõe um dinamismo constante, uma ação consciente, direcionada aos objetivos de busca de 
realização de ideais superiores que determinam as razões para a existência humana, a partir da construção 
os valores. Optou-se por investigação, quantitativa, correlacional com quatro escalas que estão sendo 
aplicadas, online, através da ferramenta survey monkey em 1000 estudantes universitários, provenientes 
de todo território nacional. A análise de dados, será feita a partir do Coeficiente de Pearson. Como a 
mesma permanece em fase de coletas, foi realizado um recorte correlacionando a autorregulação de 
valores e atitudes esperançosas, no qual participaram 247 estudantes, para serem apresentados na SBP/RS 
em outubro de 2018 e no presente evento. Como resultado, inferiu-se uma forte correlação entre 
autorregulação de valores e comportamentos esperançosos; concluindo que encontrar caminhos 
(autorregulação) para atingir objetivos, aumenta a esperança bem como, encontrar motivação (valores) 
para usar esses caminhos, também aumenta a esperança.

PALAVRAS-CHAVE: autorregulação; valores; sentido de vida.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM



PSICOLOGIA E TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO: DESAFIOS 

CONTEMPORÂNEOS PARA INTERVENÇÃO COM SUJEITOS 

CONECTADOS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Daniela Roberta de Paula Pereira; Francyne dos Santos Andrade; Rafael Welington Moreira Botelho 

PROFESSORA ORIENTADORA:

Cristiane Moreira da Silva

RESUMO: O advento das redes sociais transformou os modos pelos quais nos relacionamos, deslocando 
a intimidade para o campo do que é visto e compartilhado. Psicólogos acompanharam tal transição, 
deixando o espaço reservado de seus consultórios para ocupar diferentes mídias. Outras versões da 
psicologia vêm sendo criadas, versões estas que se situam enquanto comprometidas com o bem-estar 
coletivo e que, nas práticas, tem se dado através da criação de perfis profissionais de psicólogos no 
Facebook, onde estes divulgam seus saberes e práticas e respondem aos usuários da rede sobre questões 
relacionais, emocionais ou comportamentais. Diante disso, presente pesquisa propôs a seguinte 
problemática: Que versões da Psicologia vem sendo produzidas com a participação de psicólogos em 
páginas do Facebook? O objetivo consistiu em mapear os múltiplos modos pelos quais a psicologia é 
feita na articulação com as tecnologias de comunicação, rastreando os efeitos das práticas dos 
profissionais que conectam tecnologias de comunicação, usuários e saberes psicológicos. Visando 
compreender e analisar os efeitos sociais dessas práticas e na construção da Psicologia enquanto ciência 
e profissão, fez-se uso das diretrizes metodológicas propostas pelo campo dos estudos das Ciências, 
Tecnologias e Sociedades em consonância com a Teoria Ator-Rede, utilizando-se da etnografia on-line 
como método para a realização da investigação proposta. Para tal, foram rastreadas e registradas em diário 
de campo as participações de 5 psicólogos no Facebook, por meio do acompanhamento do perfil 
profissional destes. Os resultados apontam que psicólogos continuam a se debruçar por questões ligadas 
à intimidade, contemplando pouco outras possibilidades de exercer suas práticas e saberes. Observa-se o 
uso das mídias voltado para divulgação de serviço e captação de clientes, indicando um movimento de 
abdicar a defesa da ciência para investir na postura lúdica de aproximação com os que acompanham as 
páginas.

PALAVRAS-CHAVE: Psicologia; tecnologias de comunicação; etnografia on-line.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM & UCP



AVALIAÇÃO DO SOBREPESO E OBESIDADE ENTRE ADOLESCENTES 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PETRÓPOLIS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Larissa Carneiro Guimarães; Lucas Sampaio Saraiva de Oliveira

PROFESSOR ORIENTADOR: 
Cristiano Queiroz de Oliveira

RESUMO: A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada em 2008/2009 aponta que a 
prevalência de excesso de peso na população de 10 a 19 anos aumentou ao longo dos quatro inquéritos 
(1974/1975, 1989, 2002/2003, 2008/2009). Desde 1974 até 2009, a prevalência de excesso de peso 
aumentou em seis vezes no sexo masculino (de 3,7% para 21,7%) e em quase três vezes no sexo feminino 
(de 7,6% para 19,4%) (POF, 2008/2009).  No entanto, o panorama e brasileiro da obesidade têm se 
revelado como um novo desafio para a saúde pública, uma vez que sua incidência e sua prevalência têm 
crescido de forma alarmante nos últimos 30 anos. Sendo assim, não podemos nos ater apenas em dados 
coletados há mais de uma década. Dados publicados pelo nosso laboratório (Laboratório de Ciências do 
Esporte e do Exercício – LaCEE) recentemente demonstraram, em quase 400 adolescentes, uma 
prevalência de 30,2% de excesso de peso em adolescentes entre 10 e 15 anos de idade (Oliveira et al., 
2017). Esses dados demonstram uma tendência crescente do excesso de peso entre adolescentes do nosso 
município. O objetivo do presente trabalho foi atualizar os dados epidemiológicos de sobrepeso e 
obesidade entre adolescentes de 10 a 15 anos em nosso município. Para tal, foram avaliados 656 
estudantes nos Colégios Maria Goretti, São Judas Tadeu e Jamil Sabrá. A avaliação consistiu da aferição 
do peso corporal, estatura, medidas da circunferência de abdômen e cintura, teste de flexibilidade de 
sentar e alcançar e teste de abdominal em um minuto. Através desses dados, foi calculado o índice de 
massa corporal. Além disso, o sobrepeso e a obesidade foram avaliados pelo software WHO ANTHRO 
PLUS. Os adolescentes foram classificados de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde.  
Os dados atualizados indicam que prevalência de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) das escolas 
avaliadas é de 32,5% aumentando 2,3% comparado a última pesquisa. Concluímos que o índice de 
sobrepeso e obesidade em adolescentes entre 11 e 15 anos tende a aumentar cada vez mais, e que as 
pesquisas devem continuar para acompanharmos e conscientizarmos o maior número de jovens possível, 
ocasionando a redução da porcentagem de sobrepeso e obesidade.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade pediátrica; redes municipais; Petrópolis-RJ.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & UCP



ÍNDICE DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, AUTONOMIA FUNCIONAL 

E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS ATIVOS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Samuel Nascimento Ramos da Silva, Matheus Freitas Pércia Rabello, Rodrigo Gomes Canário

PROFESSORA ORIENTADORA:

Fabiana Rodrigues Scartoni

RESUMO: As questões referentes ao envelhecimento se tornaram alvo de discussões e estudos em todo 
mundo, com maior preocupação em dar cientificidade correta e acertada para as diversas modalidades e 
estratégias utilizadas na pratica das atividades físicas. (MARTINS, 2017). No Brasil, tal interesse surge em 
decorrência de um sensível aumento na expectativa de vida média da população, que de acordo com 
IBGE (2017), há previsões de que a população com mais de 60 anos de idade seja aproximadamente 11% 
da população geral até 2020, de 26,7% do total em 2060. A proposta de um envelhecimento ativo tem 
sido fortalecida com a criação de programas de atividade física que objetivam propiciar a conscientização 
da relação entre uma vida ativa e um envelhecimento saudável, com maior autonomia e melhor inserção 
na sociedade (HOEFELMANN et al.,2011). A prática de atividades físicas por idosos é um importante 
fator na manutenção da autonomia funcional no processo do envelhecimento (CIPRIANE et al., 2010), 
visto que sua influência sobre a mesma é comprovada por diversos estudos (SANTOS et al. 2011; 
FRAGA et al 2011; CIPRIANE et al., 2010). Outras investigações indicam benefícios da prática de 
atividade física sobre o sistemas neuromuscular (HOEFELMANN et al.,2011; PINHEIRO et al, 2010; 
VALLE et al, 2009; ALENCAR et al,2009), e cardiorrespiratório (FRAGA et al, 2011; CUNHA et al,  
2010), evidenciando-se cada vez mais que a prática regular de exercícios físicos pode gerar benefícios à 
saúde, como meio de minimizar os efeitos deletérios sobre a autonomia funcional, a qualidade de vida, e 
o condicionamento físico do idoso. Este estudo pretende analisar os efeitos de três programas de 
treinamento sobre o índice de condicionamento físico, autonomia funcional e qualidade de vida em 
idosos ativos. O grupo amostral após obedecer os critérios de inclusão e exclusão foi constituído de 133 
indivíduos de ambos os sexos, divididos randomicamente em quatro grupos: treinamento de força 
muscular = GF 31, treinamento de resistência muscular = GR 32, treinamento aeróbico = GA 35 e 
controle = GC (n3=35). Na fase inicial do experimento os grupos amostrais serão submetidos aos 
procedimentos de avaliação: da autonomia funcional pelo protocolo GDLAM, da qualidade de vida 
(WHOQUOL-OLD), do condicionamento físico (teste de caminhada de 6 minutos para resistência 
aeróbica, avaliações da composição corporal, força máxima, flexibilidade, resistência muscular localizada, 
índice de Condicionamento Físico). O procedimento experimental do estudo será realizado pelo 
treinamento de força muscular, e treinamento aeróbico. Após 16 semanas de intervenção os grupos 
amostrais serão submetidos aos mesmos procedimentos na avaliação diagnóstica. Os dados serão tratados 
pelo programa SPSS 21.0. Tratando-se de um estudo em fase inicial, os resultados e conclusões 
restringem-se, até o momento, à revisão de literatura, capacitação dos avaliadores, seleção da amostra e 
intervenção inicial.

PALAVRAS-CHAVE: Idosos; autonomia funcional; qualidade de vida; índice de condicionamento 
físico.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM & UCP



MODELAGEM DE COMPORTAMENTO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL –
USO DA REALIDADE VIRTUAL PARA TRATAMENTO DA FOBIA SOCIAL

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Matheus Simões Mercaldo de Almeida; Liliane Maria de Lourdes Senra

PROFESSOR ORIENTADOR:

José Carlos Tavares da Silva

RESUMO: Esse projeto está vinculado à linha de Modelagem de Comportamento e Inteligência Artificial 
do grupo de pesquisa CogLab – Laboratório de Psicologia Cognitiva do Curso de Mestrado da UCP. 
Consiste na construção de um software com uso de Realidade Virtual para apoio ao tratamento da Fobia 
Social. Fundamenta-se nos conceitos da Terapia Cognitiva Comportamental e visa a flexibilização das 
crenças do fóbico quanto à visão de si, dos outros e do seu futuro. Os ensaios a serem desenvolvidos 
contemplam o estímulo ao exercício de funções superiores do pensamento tais como: memória, atenção 
e raciocínio visando o desenvolvimento de habilidades sociais e ampliação do repertório de estratégias de 
resolução de problemas da pessoa afetada pela fobia social e que estará interagindo em ambiente de 
complexidade controlada, segundo a técnica da exposição controlada ao risco e sob o enfoque cognitivo 
da Experiência de Aprendizagem Mediada de Feuerstein. Tipicamente constituídos pela participação do 
paciente em interações projetadas em ambiente de Realidade Virtual, onde estará agindo sob estímulos 
que podem identificar estados internos do paciente, no que diz respeito as suas emoções e, 
consequentemente, pode-se dirigir a fala dos personagens guiados pelas manifestações comportamentais 
observadas nas interações imediatamente anteriores. Uma vez identificado que o paciente detem controle 
do cognitivo sobre as emoções, procurar-se-á evoluir para interações mais complexas, caso contrário, 
identificado que as respostas emocionais são mais frequentes se promoverá a redução da complexidade. 
Neste movimento de backtracking estará o paciente sendo continuamente estimulado a progredir no jogo. 
O projeto encontra-se em andamento, a fase inicial da conceituação e fundamentação teórica do projeto 
está finalizada, o protótipo do ambiente computacional está em fase de desenvolvimento, já contando 
com um ambiente gráfico de teste e um ensaio de quis com controle de exposição ao risco já se encontra 
em teste de adequação. O engine de progressão e  retorno a ambientes menos complexos do ponto de 
vista de exposição ao risco será testado e validado sem a presença de testando fóbicos, apenas no sentido 
de verificação de sua funcionalidade em projeto de testagem de software. Somente após essa validação 
funcional será o projeto submetido ao Comitê de Ética local após sua inserção na Plataforma Brasil para 
fins de testagem de eficácia.

PALAVRAS-CHAVE: Realidade virtual; fobia social; terapia cognitiva.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & UCP



A CLÍNICA PSICANALÍTICA E OS FENÔMENOS PSICOSSOMÁTICOS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Breno Monteiro Figueiredo; Carolina Bayão da Silva

PROFESSOR ORIENTADOR:

Joseane Garcia de Souza Moraes

RESUMO: A Pesquisa vem sendo encaminhada desde de 2014 e tem como objetivo investigar o 
fenômeno psicossomático (FPS) dentro do enfoque psicanalítico de orientação freudiana e lacaniana a 
fim de propor uma direção de tratamento. Desde 2016, construímos um Núcleo de Atendimento no SPA 
da UCP para pacientes portadores de doença de Crohn e Colite Ulcerativa em parceria com o Grupo 
Reto-Crohn de Petrópolis, diretamente ligado à Associação Brasileira de Doença de Crohn e Colite 
Ulcerativa. A  doença de Crohn e a Colite Ulcerativa são doenças inflamatórias intestinais (DIIs), de 
caráter crônico e autoimune, em alguns casos fatais. Perguntamos se as DIIs podem ser consideradas 
psicossomáticas do ponto de vista da psicanálise lacaniana. Na psicanálise, o FPS é compreendido como 
uma escrita que lesiona o corpo, uma resposta induzida por um significante à algo que não pôde ser 
elaborado psiquicamente. A psicanálise não se define apenas pelo exercício da investigação de conceitos, 
nem tampouco pela pura terapêutica sem nenhuma formalização conceitual. Apropriar de tal definição 
significa observar que há na psicanálise uma relação indissociável entre investigação e tratamento e que, 
portanto, a pesquisa em psicanálise só pode se configurar e se sustentar na produção de algum saber 
possível sobre as próprias sutilezas de tal relação. Mediante o estudo dos casos clínicos atendidos e em 
curso, alguns com dois anos completos de trabalho, constatamos que o desencadeamento dos fenômenos 
psicossomáticos estão relacionados a perdas e separações, corroborando as afirmações já lançadas pelos 
teóricos Pierre Marty e Jean Guir. Nossos resultados apontam fatores psíquicos tanto no 
desencadeamento quanto na evolução clínica das doenças inflamatórias intestinais, podendo afirmar que 
tais doenças são consideradas fenômenos psicossomáticos de acordo com a orientação lacaniana. 
Podemos concluir que ao se conseguir o estabelecimento da transferência com uma retificação subjetiva, 
os pacientes aderem ao tratamento psicanalítico e médico, contribuindo para a remissão das lesões.

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise; fenômeno psicossomático (FPS); doenças inflamatórias intestinais.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM & UCP



REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO CANCÊR, DE SUA PREVENÇÃO E DE 

SEU TRATAMENTO SEGUNDO PROXIMIDADE SOCIAL

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Matheus Meireles Matoso; Ramon dos Santos Bello

PROFESSOR ORIENTADOR:

Julio Cesar Cruz Collares da Rocha

RESUMO: Na saúde, quando falamos de doenças, algumas se destacam pela sua gravidade, sofrimento 
pessoal/social e letalidade, entre elas, diversos tipos de câncer produzem impacto social, não apenas 
naqueles que são acometidos pela doença, mas também na família, amigos etc. O câncer é objeto de 
conversas, discussões, notícia nas mídias etc, suscitando a produção de um conhecimento do cotidiano. 
Tratou-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, que teve como objetivo conhecer as Representações 
sociais do câncer, de sua prevenção e de seu tratamento segundo proximidade social. Quanto ao método, 
para o presente resumo, participaram da pesquisa 103 pessoas, de ambos os sexos, estudantes 
universitários das áreas de ciências humanas, sociais e exatas, que não indicaram proximidade social 
(participantes que não se consideraram próximos de pessoas com ou que tiveram câncer). Foram critérios 
de exclusão do grupo: o participante ter sido acometido por câncer (atualmente ou no passado) e possuir 
formação técnica em saúde. O instrumento de pesquisa foi um questionário com testes de evocação de 
palavras para os termos indutores ‘câncer’, ‘prevenção do câncer’ e ‘tratamento do câncer’, seguido de 
dados pessoais (idade, sexo, status de relacionamento, curso, estuda/trabalha, ensino técnico em saúde, 
tem/teve câncer, proximidade com alguém com câncer, acreditar em Deus, praticar religião e qual religião 
pratica). As aplicações de questionários foram realizadas de forma individual, em ambientes coletivos de 
salas de aula. Na análise dos dados foram realizadas análises prototípicas para identificação das estruturas 
(casa de quatro quadros) e dos conteúdos (cognições) presentes nos núcleos centrais e nos sistemas 
periféricos das representações sociais dos objetos sociais estudados, utilizando o software EVOC 2005. 
As perguntas de caracterização dos grupos passaram por análise descritiva (frequência e percentual). Feita 
a análise preliminar em relação ao número de palavras evocadas, no provável núcleo Central das RS do 
‘câncer’,  da ‘prevenção do câncer’ e do ‘tratamento do câncer’ para estudantes universitários que não se 
consideraram próximos de pessoas com ou que tiveram câncer: quanto ao termo indutor ‘câncer’ 
figuraram as  cognições cabelo,  doença,  dor, morte, quimioterapia, sofrimento e tristeza; quanto ao 
termo indutor ‘prevenção do câncer’ figuraram as  cognições  alimentação,  cuidado,  exames, exercícios  
e  saúde;  e quanto ao termo indutor ‘tratamento do câncer’ figuraram as  cognições  cabelo,  dor,  
esperança, família, quimioterapia e remédios. Os estudantes universitários que não se consideram 
próximas de pessoas que tem/tiveram câncer representaram o mesmo utilizando sentimentos e 
consequências; representaram a prevenção do câncer em relação a cuidados de saúde com alimentação e 
exercício físico e realizando exames; e representaram o tratamento do câncer a partir do suporte social, 
expectativas e consequências. 

PALAVRAS-CHAVE: Representações sociais; câncer; proximidade social.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM



PRODUÇÃO DE BANCOS-MESTRES DE CÉLULAS DE QUALIDADE 

CERTIFICADA PARA A RENAMA

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Giselle Soares Furtado da Costa; Raíssa Santos de Lima; Bárbara dos Santos Furtado; Priscila Grion de 
Miranda Borchio; José Mauro Granjeiro   

PROFESSOR ORIENTADOR:

Leonardo da Cunha Boldrini

RESUMO: A publicação do livro “Principles of Human Experimental Technique” por Russel e Burch, 
em 1959, iniciou o movimento de proteção aos animais usados em experimentação, e representou um 
marco na discussão sobre a utilização destes para a avaliação de toxicidade. A partir daí os princípios dos 
3Rs foram estabelecidos: a redução, o refinamento e a substituição, que estabelece que um determinado 
objetivo seja alcançado sem o uso de animais vertebrados vivos. As resoluções normativas Nº 17, Nº 18 
e Nº 31 do Concea dispõem o reconhecimento de uso no país de uma série de métodos alternativos 
validados que indicam a substituição do uso de animais. Tais metodologias aplicam linhagens celulares 
ou cultivos primários humanos como modelo teste. Diversos laboratórios no país têm investido no 
estabelecimento destes métodos, porém a preocupação com a qualidade das linhagens celulares é 
fundamental para a correta interpretação dos resultados. A contaminação por micoplasmas leva a
alterações no metabolismo, diminuição na taxa de divisão celular e síntese proteica e aberrações 
cromossômicas. Por sua vez, os erros de identificação celular e contaminação cruzada perduram por mais 
de 50 anos. Os resultados alterados dos ensaios utilizando células com identidade modificada levam a 
grande prejuízo científico e desperdício de recursos preciosos, se este problema não for detectado a 
tempo. Neste sentido, Labio, do Inmetro, busca reunir esforços no sentido de garantir que o back-up de 
linhagens celulares utilizadas em métodos alternativos seja submetido a ensaios que as qualifiquem como 
puras e autênticas. Com esse objetivo, foram criados lotes linhagens celulares submetidos a testes 
microbiológicos (para detecção de bactérias e fungos), de bioluminescência e PCR (para micoplasmas) e 
STR (autenticidade celular). As linhagens de células escolhidas para a execução do projeto foram: A549 
(método OECD TG 487), BALB/3T3 clone A31 (métodos OECD TG 432, OECD TG 129), HEPG 2 
(método OECD TG 487), MDCK (método OECD TG 460) , V79-4 (método OECD TG 487). Para 
criação dos lotes das linhagens de células, as células do acervo original do Labio foram descongeladas, 
expandidas e criopreservadas, sendo mantidas em nitrogênio líquido. O quantitativo de, pelo menos, 10 
criotubos contendo 1 x 106 células foram contabilizados como 1 lote. Após a criopreservação de um lote, 
um criotubo de cada lote foi descongelado e submetido aos testes de viabilidade por azul de tripan, testes 
microbiológicos, testes de detecção de micoplasmas e de autenticidade celular. Hoje o Labio possui o 
total de 22 lotes das linhagens celulares utilizadas no Projeto RENAMA. Destes, 16 já passaram por 
todos os testes de controle de qualidade e se encontram no acervo do Masterbank do laboratório. Seis 
lotes se encontram no acervo de Pré-Masterbank, aguardando a finalização dos ensaios. Desta forma, 
garantimos o back-up nacional de linhagens de interesse para a implantação dos métodos alternativos ao 
uso de animais no país.

PALAVRAS-CHAVE: Linhagens celulares; testes in vitro; controle de qualidade; autenticidade; 
micoplasmas; coleção biológica.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & UCP



INTERCULTURALIDADE: UM ESTUDO DE AUTO E HETERO-

ESTEREÓTIPOS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM RELAÇÃO A 

AFRODESCENTES E INDÍGENAS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Amanda Lima Cunha; Nathalia Melo de Carvalho

PROFESSOR ORIENTADOR:

Luís Antônio Monteiro Campos

RESUMO: As crenças são objetos da Psicologia Social, especialmente na perspectiva da Cognição Social. 
Segundo Krüger, crença pode ser definida como qualquer afirmativa feita por uma pessoa, com base em 
sua experiência pessoal. Entende-se por estereótipos as crenças compartilhadas por um grupo acerca de 
um objeto social, sendo auto estereótipos aqueles dirigidos ao próprio grupo e hetero estereótipos aqueles 
dirigidos a outro grupo, do qual não se faz parte. Esta pesquisa teve por objetivo estudar as crenças 
compartilhadas por brancos, afrodescendentes e indígenas sobre o próprio grupo e sobre os demais. Este 
estudo ganha relevância por causa de os estereótipos manterem relação preditiva com este grupo e com 
seus possíveis comportamentos. A metodologia utilizada foi uma coleta de dados, em uma amostra de 
trezentos e noventa e sete estudantes universitários da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), por 
meio de um questionário escala de estilo Likert com três níveis de respostas e uma pergunta aberta para 
que o participante, se assim desejasse, escrevesse adjetivos não listados. Para análise de dados, foi utilizada 
análise de frequência, que evidenciou uma diferença relevante entre os auto e hetero estereótipos 
atribuídos aos diferentes grupos étnicos. Tanto brancos quanto afrodescendentes tendem a ver os 
brancos como um grupo privilegiado na sociedade, utilizando adjetivos como “favorecidos” e 
“privilegiados”, enquanto os adjetivos mais frequentemente atribuídos a afrodescendentes e indígenas 
fazem referência a grupos que estão à margem da sociedade, como “discriminados”, “excluídos” e 
“desvalorizados”. Esses estereótipos podem ter consequências na formação do autoconceito, da 
autoestima e em atitudes preconceituosas ou comportamentos discriminatórios, indicando assim a 
necessidade de estimular o debate sobre interculturalidade no contexto universitário.

PALAVRAS-CHAVE: Interculturalidade; estereótipos; crenças.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM



CAPACIDADE DE UM POLÍMERO SINTÉTICO EM BLOQUEAR 
LIGAÇÕES INESPECÍFICAS DENTRO DA TÉCNICA WESTERN 

BLOTTING

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Lorena de Oliveira Neves

PROFESSOR ORIENTADOR:

Paola Alejandra Cappelletti

RESUMO: A utilização de insumos de origem animal na ciência é uma problemática de extrema 
relevância, tanto quanto o uso de animais em pesquisas. O uso de métodos que substituem esses insumos 
representa um posicionamento contra a exploração dos outros animais, corroborando com o respeito 
aos direitos dos mesmos, com o avanço científico, com a ampliação da consciência ambiental e a 
manutenção da bioética. Nesta pesquisa, buscou-se, portanto, alternativas às proteínas de origem animal 
utilizadas em imunoensaios como o Western blotting (WB). Dentro do protocolo do WB inclui-se 
albumina sérica bovina (BSA) ou leite em pó sem gordura nas soluções de bloqueio. No entanto, o uso 
desses insumos promove a manutenção da exploração animal e fere princípios bioéticos. Para produzir 
um frasco de 1 kg de BSA, ao menos um boi precisa ser abatido. Para obtenção do leite, vacas e bezerros 
enfrentam uma vida inteira de sofrimento e terminam em matadouros. Em busca de um método 
alternativo, foi encontrada a descrição de um polímero sintético chamado polivinilpirrolidona (PVP), 
com propriedades semelhantes às de uma proteína, hemocompatível, fisiologicamente inativo, pouco 
imunogênico, pouco antigênico e não citotóxico, e que desde os anos 60 já vinha sendo aplicado como 
biomaterial. Ao contrário do BSA e do leite, era improvável que o PVP apresentasse contaminantes 
imunorreativos. Foram utilizadas células da linhagem HCT-116 para extração de α-tubulina, por ser uma 
proteína constitutiva e de peso molecular mediano (55 kDa). Foi feita a dosagem de proteínas, o SDS-
PAGE e a transferência do gel de poliacrilamida para membranas de nitrocelulose com base nos 
protocolos do Inmetro. Cada membrana foi bloqueada com Leite em pó (Molico®) 5% em TBS-T; BSA 
1% em TBS-T; PVP-360 1% em TBS-T e PVP-360 5% em TBS-T. Para incubação foram utilizados 
anticorpos α-tubulina e anti-α-tubulina marcada com peroxidase, em 10mL das soluções de bloqueio. Em 
todas as revelações por ECL observamos sinais nas regiões correspondentes aos 55 kDa. A solução de 
bloqueio com BSA se deslocou para cima de uma banda, mascarando as proteínas previamente ligadas. 
Com exceção da membrana bloqueada com PVP-360 5%, que cobriu totalmente as proteínas, todas 
tiveram relação sinal-ruído alta, com leve ou nenhum ruído de fundo. Evidenciou-se, portanto, a 
capacidade, a eficiência e a reprodutibilidade do PVP como agente bloqueador da fase sólida do WB em 
substituição ao BSA e o leite em pó. Além de ser ético, seu uso se mostrou uma alternativa mais segura 
e econômica, quando comparada com os insumos de origem animal utilizados, que são associados à riscos 
de contaminações, alterações entre produtores e lotes, variabilidade nos resultados e custo elevado. O 
PVP poderá, inclusive, aumentar a sensibilidade e a especificidade de outros imunoensaios que também 
possuem fase sólida, poupando, assim, a vida de milhões de animais, que são gerados, criados e abatidos 
para servir como fontes de leite e BSA.

PALAVRAS-CHAVE: Western blotting; polivinilpirrolidona; substituição.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq



ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO DA ESCALA “ATTIBUTION 
QUESTIONNAIRE – AQ-26B”

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Natália São Tiago Vieira

PROFESSOR ORIENTADOR:

Pollyanna Santos da Silveira

RESUMO: Este estudo objetivou adaptar o Questionário de Atribuic ̧ão (AQ-26B) para depende ̂ncia de 

drogas. Tal escala avalia o estigma em relac ̧ão aos transtornos mentais e é resultante da adaptação 
transcultural da versão de Portugal. Participaram 248 estudantes universitários de seis cursos da área da 

saúde. Junto ao AQ-26B adaptado, foram aplicados um questionário sociodemográfico e de informac ̧ões 
sobre contato, bem como a escala OMS-HC que mensura o estigma relacionado à dependentes de drogas 
para profissionais de saúde. O questionário conta com 26 itens, respondidos em escala Likert de nove 

pontos e distribuídos em oito fatores, a saber: Medo, Apoio, Exclusão, Inclusão, Pena, Intolerância; 

Responsabilização e Necessidade de Tratamento. A traduc ̧ão e adaptação cultural consistiu em cinco 

estágios: traduc ̧ão do instrumento original, síntese das traduc ̧ões, retrotraduc ̧ão, avaliação do comite ̂ de 

peritos e pré-teste. A maioria dos estudantes tiveram convívio direto com pessoas com depende ̂ncia de 

álcool e outras drogas, no último ano. Em relac ̧ão à avaliação inicial de aspectos psicométricos, o 

instrumento apresentou uma boa consiste ̂ncia interna (Alfa de Cronbach de 0,80) e uma correlação 
considerada moderada com a escala OMS-HC (r=0,44, p<0,01). A partir dos dados iniciais, a escala 

apresentou adequação para avaliar atitudes sobre uso de drogas e um bom desempenho psicométrico.

PALAVRAS-CHAVE: Preconceitos; avaliação psicológica; dependência química.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq



EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA AUTOGUIADO BASEADO NA 
INTERNET PARA TRATAR A DEPRESSÃO EM UMA AMOSTRA DE 

USUÁRIOS BRASILEIROS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Mariana C. Gamarano; Beatriz S. I. Afonso; Letícia S. Carneiro; Michelle G. A. Planz; Paola C. Q. G. 
Saraiva; Walquíria R. D. dos Santos

PROFESSORES ORIENTADORES:

Rodrigo da Cunha Teixeira Lopes

Américo de Araújo Pastor Júnior

RESUMO: O projeto Fica Bem tem como objetivo testar a efetividade de um programa autoguiado para 
tratamento da depressão chamado Deprexis com usuários brasileiros. Este programa já conta com 
evidências de eficácia na Alemanha, Suíça e nos Estados Unidos. Na primeira etapa do projeto foi 
revisada a linguagem de tradução do Deprexis para português. Para o recrutamento, foi construído o site 
(https://sites.google.com/view/ficabem/) com o nome “Fica Bem, que disponibilizam informações 
sobre o projeto de pesquisa, assim como direciona os potenciais participantes para a pesquisa e uma aba 
de ajuda urgente. Também foram construídas uma fanpage no Facebook 
(https://www.facebook.com/p.ficabem/) e um perfil no Instagram (https://instagram.com/p.ficabem), 
para divulgação.  No atual estágio do projeto estamos recrutando e  selecionando os sujeitos da pesquisa 
por meio de aplicação de questionários on-line (Patient Health Questionnaire-9 que avalia a presença de 
cada um dos sintomas para o episódio de depressão maior, utilizando o score entre 10 e 27 para ponto 
de corte) e realização de entrevistas clínicas mediadas por aplicativos de videoconferência. São incluídos 
os sujeitos que não demonstrarem sinais de depressão profunda e que não relatarem episódios de ideação 
suicida nesta entrevista inicial, na qual é utilizada uma entrevista diagnóstica semi estruturada, baseada 
nos critérios diagnósticos do DSM 5. Até o momento são 7 pessoas selecionadas, de um total de 98 
pessoas que preencheram o primeiro questionário. Os próximos passos são obter número total de 
participantes enquanto fornecemos o acesso ao programa para o grupo experimental, fornecer após isso 
o acesso também ao grupo que estava em lista de espera e avaliar regularmente os sintomas dos usuários. 
Espera-se ampliar o debate em andamento no país sobre a prática da psicoterapia através da internet com 
dados empíricos com a população do próprio país. Se o programa demonstrar bons resultados para a 
amostra brasileira, espera-se que ele fique disponível online para a utilização de usuários com queixas de 
ansiedade social ao redor do país.

PALAVRAS-CHAVE: Depressão; terapia cognitivo-comportamental; intervenção online

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM & UCP



OBSERVATÓRIO DA IMPLANTAÇÃO DO BANCO NACIONAL DE
PERFIS GENÉTICOS NO BRASIL: A REPERCUSSÃO GERAL DA 

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º-A DA KEU DE 
EXECUÇÃO PENAL

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Laura Macedo Diniz Marques Pereira

PROFESSOR ORIENTADOR:

Rodrigo Grazinoli Garrido

RESUMO: INTRODUÇÃO: O DNA nuclear armazena as informações genéticas que são transmitidas 
dos pais para os filhos. A possibilidade do uso de marcadores moleculares para identificação individual, 
permitiu sua utilização pelo Judiciário para auxiliar em suas decisões relacionadas à paternidade e 
identificação de criminosos. Há 23 anos, a Inglaterra passou a utilizar de banco nacional de informações 
genéticas para fins de persecução penal. No Brasil, isso passou a ser possível apenas em 2013.  Contudo, 
a recentidade da proposta e a pouca discussão antes da aprovação, tem levado a questionamentos sobre 
o banco nacional. O trabalho buscou analisar algumas fases do processo de constitucionalidade 
decorrente do Recurso Extraordinário RE-973837, interposto no STF pela Defensoria Pública de MG 
(DPMG). BANCO NACIONAL DE PERFIS GENÉTICOS (BNPG): Pela lei 12.654/12, a 
identificação criminal passou a incluir o perfil genético. A lei alterou também a execução penal (LEP), 
adicionando o art. 9°-A que obriga a identificação genético e armazenamento no BNPG dos condenados 
por crimes cometidos com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes 
previstos no art. 1o da Lei no 8.072/90. Pelo Decreto 7.950/13, o BNPG “tem como objetivo armazenar 
dados [...] para subsidiar ações destinadas à apuração de crimes” e como uma rede integrada “permitir o 
compartilhamento e a comparação de perfis genéticos [...] da União, dos Estados e do Distrito 
Federal.”Assim, a despeito da prometida efetividade do BNPG para a solução de crimes, a coleta 
obrigatória levou à interposição do RE pela DPMG. Com isso, o STF vai decidir sobre a 
constitucionalidade do art. 9°-A da LEP. No recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça de MG, a 
DPMG alega que a medida em questão viola o princípio da não autoincriminação e o art. 5º, II, CF.”  O 
RE teve repercussão geral reconhecida, por unanimidade, pelo Plenário Virtual do STF e foram realizadas 
audiência públicas para elucidação do tema. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Enquanto se aguardada a 
decisão do STF, pôde-se perceber a dicotomia das audiências públicas: um grupo favorável à 
constitucionalidade do dispositivo da lei foi constituído por agentes de segurança pública, em especial, 
por aqueles que gerenciam o BNPG e por estrangeiros, profissionais e pessoas relacionadas a vítimas, 
que foram convidados ao Brasil para, paralelo às audiências, participarem de um eventos científico 
apoiado por grandes empresas fornecedoras de insumos e equipamentos necessários à produção dos 
perfis genéticos. Enquanto, a inconstitucionalidade foi defendida por professores e pesquisadores 
brasileiros. De toda forma, tomando por fundamento os princípios da não auto incriminação, expresso 
principalmente nas garantias constitucionais ao silêncio (art.5º, LXIII, CF), na presunção de inocência 
(art.5º, LVII, CF) e na ampla defesa (art.5º, LV, CF), permitiria, em tese, a procedência da tese do RE.

PALAVRAS-CHAVE: DNA; banco de dados; perfil genético.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FAPERJ



CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS



SEGURANÇA INTERNACIONAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Guinnevere Esteves Fraguas; Gustavo Alves Santana; Matheus Moraes Alves Marreiro; Thaís Gomes 
Froés Motta; Vitor Ferreira Lengruber

PROFESSORA ORIENTADORA:

Luiza Bizzo Affonso

RESUMO: INTRODUÇÃO: Os estudos sobre paz e guerra do Sistema Internacional fornecem um 
arcabouço teórico amplo e diversificado, construído de forma a propor instrumentos de análise para se 
entender as relações internacionais entre os Estados e novos atores. As pautas das linhas de pesquisa 
foram divididas em duas vertentes que dialogam entre si. A primeira é sobre Conflitos Internacionais, 
pautada na temática de Guerra e Paz, com ênfase nos estudos dos conflitos no Oriente médio, na atuação 
do Estado Islâmico e na questão dos refugiados. A segunda refere-se aos estudos emancipatórios, como 
os pós-colonialistas, os de gênero os e de segurança humana. A partir daí o projeto propõe analisar a 
questão dos refugiados no contexto do conflito da Síria. Após o início da Primavera Árabe, em 2011, 
milhares de pessoas viram-se obrigadas a deixar seus países natais em nome da sobrevivência. Esta onda 
de deslocamento tem como caso mais comentado a Síria, cujo fluxo, de acordo com a ACNUR, já conta 
com mais de 5,6 milhões de refugiados registrados. Tal situação trouxe, com maior relevância, para a 
pauta internacional a questão dos refugiados. Para o Brasil a questão dos refugiados sírios é especialmente 
importante. Ao adotar uma postura de defesa ao direito internacional e os direitos humanos, o Brasil 
contribui para o Fundo Central de Resposta de Emergência do Escritório das Nações Unidas de 
Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) e com outras formas de assistência humanitária para 
as vítimas do conflito. Dessa forma, a partir da alocação de recursos nacionais para esta questão, estudos 
nesta área se tornam ainda mais relevantes. A partir disso e da análise dos acontecimentos mundiais, é 
possível observar que a problemática da situação dos refugiados é um dos principais temas sendo 
debatidos no âmbito internacional. Logo, o objetivo tornou-se compreender melhor este fenômeno e 
analisar as causas que explicam este grande fluxo migratório, assim como suas consequências observadas 
tanto nos países de origem dos refugiados quanto nos países receptores.   Os números absolutos de 
refugiados sírios são maiores em países vizinhos no Oriente Médio e Norte da África do que em relação 
ao continente europeu. Ainda assim, o debate dos refugiados se tornou uma questão central para os países 
membros da União Europeia no sistema internacional, que ignora o alto número de refugiados nos países 
que mais o recebem. A partir disso, chega-se a problemática central desta pesquisa: por que a questão dos 
refugiados é tratada internacionalmente com um alto grau de eurocentrismo? A metodologia utilizada se 
dá a partir de uma revisão de leitura sobre a temática pós-colonialista das Relações Internacionais, assim 
como da temática de gênero. Também foram utilizados encontros e debates semanais para a construção 
de um entendimento conjunto a partir de bibliografias e coleta de dados de instituições internacionais 
(como ONU, ACNUR, dentre outros) acerca da situação dos refugiados de forma a se construir um 
arcabouço teórico e também numérico sobre o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Refugiados; segurança; Síria.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & UCP & FCRM



ANÁLISE DAS MUDANÇAS NA ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DO 

BANCO CENTRAL DO BRASIL

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Pedro Enrique Baitelli; Luisa Neves Klippel

PROFESSORA ORIENTADORA:

Rodolfo Tomás da Fonseca Nicolay

RESUMO: O presente trabalho analisa a evolução de estrutura de comunicação do Banco Central do 
Brasil durante o Regime de Metas para a Inflação. A análise proposta se baseia em indicadores 
quantitativos, já publicado na literatura sobre o tema, que permitem analisar a qualidade e o conteúdo 
dos comunicados. A análise é pautada em dimensões como a regularidade, periodicidade, tamanho, 
características textuais e conteúdo divulgado. O trabalho avalia as melhorias obtidas no período e as 
deficiências ainda existentes, com intuito de propor novas práticas que melhorem a comunicação do 
Banco Central do Brasil com o público. Desta forma, a presente pesquisa apresenta os seguintes 
objetivos: (i) construir indicadores objetivos para mensurar diferentes dimensões da comunicação do 
Banco Central do Brasil ao longo do tempo; (ii) analisar a coerência na sinalização da política monetária; 
(iii) observar a dinâmica da percepção de risco de inflação e (iv) analisar a evolução da qualidade da 
comunicação a partir dos índices de clareza. O período analisado se inicia em junho de 1999 com a adoção 
do Regime de Metas de Inflação. A análise será aplicada em três tipos de comunicados do Banco Central 
do Brasil: (i) atas do COPOM (Comitê de Política Monetária); (ii) Relatórios de Inflação; e (iii) 
comunicados do presidente do BCB por intermédio da mídia.

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação do banco central; política monetária; regime de metas para a 
inflação.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq



ESTRATÉGIAS DE MARKETING EM INSTITUIÇÕES DE NÍVEL 

SUPERIOR

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Eduardo Pereira Dias Junior

PROFESSORA ORIENTADORA:

Ueliton Da Costa Leonidio

RESUMO: INTRODUÇÃO: O objetivo do presente trabalho é mostrar como as instituições de ensino 
superior utilizam o marketing de serviço para atrair novos alunos, estudando seus conjuntos de táticas e 
métodos de atração. O marketing de serviço são ações que trabalham juntas para atrair o consumidor à 
empresa ou produto baseando-se em suas necessidades. FUNDAMENTAÇÃO: “Nas últimas décadas 
do século XX, muitas empresas pegaram o trem destinado ao setor de serviços e começaram a investir 
em iniciativas e a promover a qualidade dos serviços, com vistas a atingir a diferenciação e construir 
vantagens competitivas. Muitos desses investimentos foram baseados no instinto e na intuição de 
gestores que entendiam a importância de servir aos clientes com eficiência e que nutriam a mais profunda 
crença na ideia de que a qualidade dos serviços fazia sentido do ponto de vista empresarial”. 
(ZEITHAML, BITNER e  GREMLER, 2014. p. 12). “Conhecer as expectativas dos clientes é o primeiro 
e talvez o mais importante passo para a execução de serviços de qualidade. Um equívoco cometido 
envolvendo os desejos do cliente pode significar a perda do negócio com ele se outra empresa acertar 
este alvo com precisão” (ZEITHAML, BITNER e  GREMLER, 2014. p. 52). MÉTODO UTILIZADO: 
O universo da pesquisa serão Instituições de Nível Superior e seus conteúdos publicados aplicados ao 
Inbound Marketing, onde o processo de amostragem ainda será estudado e definido durante os estudos.
RESULTADOS E CONCLUSÕES: Os resultados e conclusões não podem ser apresentados pois o 
projeto está em fase de revisão bibliográfica.  

PALAVRAS-CHAVE: Marketing de serviços; Inbound Marketing; Marketing em Instituições de Nível 
Superior.

ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM



COMUNICAÇÃO E CONSUMO DE FICÇÃO SERIADA - ANÁLISE DE 

ELEMENTOS CONTRIBUTIVOS PARA A PRÁTICA DE BINGE-

WATCHING EM MULTIPLATAFORMAS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Luisa Rabelais; Guilherme Ternis

PROFESSORA ORIENTADORA:

Raquel Lobão Evangelista

RESUMO: As mudanças no sistema de distribuição do conteúdo audiovisual via streaming, através de 
serviços de vídeo sob demanda, também alteraram a dinâmica espectatorial e a indústria audiovisual, 
permitindo um fluxo mais intenso do conteúdo pelas redes a baixos custos e de formas mais abrangentes 
do que era possível com o broadcasting. Desse modo, os serviços de vídeo sob demanda instauram uma 
nova noção de temporalidade, única e exclusiva para cada telespectador, que agora passa a ter a opção de 
escolher o modo mais conveniente de fruição do conteúdo, em diferentes telas integradas (TVs, 
computadores e dispositivos móveis). Essa forma de engajamento do telespectador com seus programas 
preferidos é denominada visualização conectada (Holt; Sanson, 2014). No ambiente das plataformas, a 
visualização conectada se caracteriza pelas múltiplas formas de recepção, sem as amarras de uma grade 
de programação fixa convencional e que obedece somente ao próprio ritmo de fruição (time-shifting1 e 
binge-watching2). A visualização ininterrupta de um programa, desvinculada da grade televisiva, se 
constitui numa experiência de mídia diferente do que a televisão é capaz de oferecer. Desse modo, a 
autonomia conquistada pelo telespectador, que lhe permite personalizar o conteúdo e, assim, programar 
o seu consumo, é decisiva para a prática de binge-watching e para o sucesso do modelo de negócio dos 
serviços e plataformas de vídeo sob demanda. Essas mudanças contribuíram para o surgimento de novas 
formas de consumo audiovisual, que se tornou personalizado e autoprogramado, acessível por diferentes 
plataformas. Diante deste cenário de mudanças na subjetividade da audiência e na forma de consumo do 
entretenimento, faz-se relevante perguntar: Como os elementos narrativos, estéticos, temporais e 
espaciais, ao serem processados por uma audiência considerada jovem, lhes proporcionam gratificações 
responsáveis pelo desejo de permanecer imerso (a) em um processo de visualização de ficção seriada 
(binge-watching)? Partimos das hipóteses que (1) os elementos narrativos, estéticos, temporais e espaciais 
constroem personagens capazes de manter uma relação de identificação com a psique dos jovens com 
idade entre 16 e 26 anos; (2) os elementos narrativos, estéticos, temporais e espaciais contribuem para a 
prática de binge-watching, ao aprofundarem os laços afetivos da audiência jovem com as séries; (3) os 
elementos narrativos, estéticos, temporais e espaciais permitem a criação de condições de fuga da 
realidade, ao proporcionarem uma imersão controlada pela audiência jovem. As mesmas serão verificadas 
a partir de uma metodologia baseada na revisão bibliográfica sobre o tema, análise documental e 
realização de grupos focais com o público acima descrito.

PALAVRAS-CHAVE: ficção seriada; binge-watching; maratonar, consumo, entretenimento.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM



DESIGUALDADE E EXCLUSÃO SOCIAL NO BRASIL: UM ESTUDO DA 

DINÂMICA DA POBREZA

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Igor Novaes Rocha Elias; Nathália Prata Meirelles

PROFESSORA ORIENTADORA:

Vanessa Cristina dos Santos

RESUMO: INTRODUÇÃO: O estudo sobre a pobreza em âmbito nacional e internacional perpassa pela análise 
de fatores como concentração de renda e desigualdade econômica. Faz-se necessário, nesse aspecto, avaliar todas 
as dimensões que a mesma pode afetar, além das formas com as quais ela pode surgir, como a exclusão social e a 
pobreza em geral. Observando a pertinência do assunto, além de seu caráter multidimensional, o grupo de pesquisa 
NEPO – Núcleo de Estudos sobre a Pobreza, tem por meta a contribuição com o debate acadêmico acerca de 
assuntos como a pobreza em si, a desigualdade de renda, exclusão social e as diversas formas que elas se 
manifestam. São utilizados trabalhos como os de Sen (2005); Langoni (2005); Giddens, (2005); Rocha (2006, 2013); 
Barros et al. (2006, 2015); Piketty (2014) e Medeiros, Souza e Castro (2014), bem como estudos realizados pelo 
PNUD, IPEA, CEPAL e outros. A pesquisa em questão apresenta a movimentação nacional dos níveis de pobreza 
e extrema pobreza. Tal espectro mostra panoramas de classes sociais de acordo com os dados previamente 
analisados. O presente trabalho traz os índices de pobreza e extrema pobreza anteriores ao estabelecimento dos 
Programas de Transferência Condicionada de renda (PTCs), a evolução após a realização dos mesmos e traz ainda 
cenários elaborados visando avaliar os impactos econômicos de possíveis situações futuras. Dessa forma, o grupo 
visa a contribuição não apenas com os debates sobre a pobreza atual, mas também sobre seu combate na dimensão 
intergeracional e possíveis medidas futuras no caso brasileiro. O objetivo do trabalho será analisar e expor a 
abordagem e o impacto de políticas públicas que procuram combater os problemas da pobreza, da desigualdade 
da renda e da exclusão social no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade de renda; pobreza; cenários econômicos.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM



CENTRO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO



FLEXÃO DE UMA VIGA E CONCRETO SUSTENTÁVEL: SIMULAÇÕES 

NUMÉRICAS PARA INCERTEZAS E ENSAIOS LABORATORIAIS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
João Vitor Curioni de Miranda e Leonardo de Souza Correa

PROFESSORES ORIENTADORES:

Ana Carolina Carius

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo do comportamento de uma viga 
de concreto bi apoiada, sujeita à carregamento pontual, partindo-se da hipótese de que o módulo de 
elasticidade do concreto não se comporta de forma homogênea não podendo, portanto, ser considerado 
uma constante.  Preliminarmente foi feito um estudo da resistência à compressão do concreto, 
considerando que este é um material compósito e, sendo assim, admite variabilidade significativa e 
comportamento semi probabilístico.  A partir desta conclusão, conjectura-se que o módulo de elasticidade 
do concreto possui, também, um comportamento semi probabilístico, divergindo das normas vigentes 
pela ABNT, às quais consideram o módulo de elasticidade como um valor a ser determinado através de 
cálculos envolvendo fórmulas matemáticas.  A metodologia da pesquisa envolveu a escolha de um traço 
de concreto com resistência característica (fck) de 40 MPa, com o qual foram realizados ensaios para 
determinação do módulo de elasticidade tangente (Eci), além de ensaios que garantissem o valor da 
resistência a compressão indicado.  Os ensaios para a obtenção do módulo de elasticidade foram 
realizados de acordo com a norma ABNT NBR 8522 (2017).  A partir dos resultados experimentais 
obtidos no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade Católica de Petrópolis, desenvolveu-se um 
método de elementos finitos estocástico para a obtenção da linha elástica para a viga de concreto bi 
apoiada.   Concluiu-se através das simulações numéricas realizadas que, em virtude do caráter compósito 
do concreto, a hipótese na qual se considera o módulo de elasticidade de forma probabilística influencia, 
diretamente, na função que determina o valor da linha elástica que descreve o comportamento da viga bi 
apoiada, exigindo-se, portanto, um cuidado maior no que diz respeito às hipóteses nas quais o módulo 
de elasticidade é considerado um valor constante ou determinístico, como atestam as normas vigentes 
pela ABNT.

PALAVRAS-CHAVE: Deflexão de viga; simulações numéricas; módulo de elasticidade para o concreto.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & UCP.



PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS DE TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA DO CORAÇÃO PARA A QUANTIFICAÇÃO DO 

GRAU DE OBSTRUÇÃO DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS, DECORRENTE 

DA PRESENÇA DE PLACAS ATEROSCLERÓTICAS CALCIFICADAS E 

NÃO CALCIFICADAS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Leandro Milani Corrêa

PROFESSOR ORIENTADOR:

Bruno Clemente Guingo

RESUMO: O uso de imagens de Tomografia Computadorizada (TC) está ligado principalmente ao 
diagnóstico da doença coronária, pois a TC pode apresentar áreas de calcificação arterial coronária (CAC), 
que é um marcador da presença e extensão da doença aterosclerótica, que causa a obstrução da artéria 
coronária. Apesar das imagens de tomografia ser tridimensional, as imagens utilizadas neste estudo (75 
amostras) são bidimensionais, pois todas são oriundas de digitalização dos estudos apresentados por 
Halpern, Hochhegger e Cordenonsi e por Zun. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se a 
técnica de contornos ativos geodésicos, cuja ideia geral do modelo é a utilização de uma curva de 
minimização de energia para extrair características importantes de uma imagem. A inicialização do 
processo se dá no ponto central da imagem e a partir dela, obtém-se um contorno inicial e é expandido 
para toda a imagem. Para a localização e segmentação da região com as calcificações foi aplicando o 
método do Otsu, que faz a binarização da imagem, e posteriormente, a aplicação de um processo baseado 
no filtro de Gabor. Para a quantificação, o algoritmo verifica a quantidade de pixels presentes na imagem 
via uma varredura, faz a quantificação da área em número de pixels de cada região destacada como 

calcificada no processo de segmentação. Todo o desenvolvimento computacional se deu no MATLAB. 
O método proposto efetuou de forma muito satisfatória a segmentação e a quantificação das áreas das 
regiões de interesse (formações ateroscleróticas) no conjunto de imagens, mesmo em regiões de tamanho 
extremamente pequeno (abaixo de 60 pixels).

PALAVRAS-CHAVE: processamento digital de imagens; contorno ativo geodésico; tomografia 
computadorizada; quantificação de placas ateroscleróticas; artérias coronárias.

ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM



DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS PARA ENSINO 

EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Carolina Pereira de Souza; Vitor Matheus Campos; Christian Dutra Correa; Yuri Bardelimzauza da 
Silva

PROFESSORES ORIENTADORES:

Fabio Lopes Licht

RESUMO: O presente projeto pretende desenvolver um aplicativo móvel em plataforma móvel e sistema 
operacional Android para auxiliar na cognição de crianças autistas. O desenvolvimento usará o ambiente 
de desenvolvimento Android Studio e o resultado será disponibilizado no Google Play Store para que 
pais e professores possam usar o aplicativo para melhorar o processo cognitivo de crianças que sofrem 
do transtorno. Como metodologia de aprendizado, serão usadas imagens, áudio e texto para apresentar 
às crianças o conteúdo, podendo o usuário acrescentar novas imagens e sons aos já criados, melhorando 
a interação e enriquecendo o aprendizado. No mesmo aplicativo pretende-se desenvolver alguns jogos 
educativos para melhorar o interesse.

PALAVRAS-CHAVE: Android; mobile; autismo.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FAPERJ



DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS PARA ENSINO 

EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Felipe Cristiano Balter

PROFESSORES ORIENTADORES:

Giancarlo Barbosa Micheli

Felipe Baldner

RESUMO: A capacidade de absorção de conhecimento é diferente para cada indivíduo e, devido a isto, 
os métodos de educação aplicados em uma sala de aula podem não ser suficientes para todos os 
estudantes de graduação. A prática de laboratório é então utilizada para auxiliar na compreensão de 
conteúdos. No estudo de engenharia, disciplina que lida com aplicações práticas e industriais de conceitos 
físicos, químicos e/ou biológicos, verificar através de experimentos a aplicabilidade de uma equação ou 
modelo físico é essencial. Considerando estes aspectos, este projeto teve como objetivo elaborar 
experiências para o laboratório de Mecânica Clássica e para o Laboratório de Eletricidade e Magnetismo 
da Universidade Católica de Petrópolis. O movimento uniforme e o choque mecânico foram os 
fenômenos escolhidos para os experimentos mecânicos. A característica comum e necessária nestes casos 
é que não haja atrito durante ¬¬¬¬o movimento. Assim, foi projetado e construído um conjunto 
formado por dois objetos que se movimentam sobre um colchão de ar ao longo de um trilho linear. Este 
trilho é formado por um tubo quadrado cujas faces superiores foram perfuradas, uma das extremidades 
foi selada e a outra conectada a um ventilador que insere ar dentro do tubo. O ar que entra por essa 
extremidade do tubo sai pelos pequenos furos ao longo da superfície, formando, na região onde se 
localizam os objetos deslizantes, um colchão de ar que possibilita o movimento dos objetos com o 
mínimo de atrito. Fotodetectores formados por fotodiodos e um pequeno circuito eletrônico foram 
projetados para serem instalados ao longo do trilho e identificar a passagem dos objetos. Utilizando-se 
uma trena, a posição relativa dos fotodetectores pode ser medida e, com os sinais dos fotodetectores e 
um cronômetro, é possível realizar o cálculo de grandezas físicas como o tempo, a velocidade ou o 
coeficiente de restituição. Um fusível eletrônico foi projetado e construído para assegurar que os 
experimentos no Laboratório de Eletricidade. Utilizou-se um circuito integrado para controle do valor 
da tensão de alimentação dos circuitos dos experimentos. Alterando-se um resistor, é possível alterar a 
tensão desejada. O projeto e a prototipagem de circuitos eletrônicos. Ao detectar uma corrente acima do 
limite estabelecido, através do dimensionamento de outro resistor, o circuito desarma, somente 
funcionando após o botão de rearme ser pressionado. Desta forma o circuito protege os alunos e os 
componentes de curtos-circuitos. Uma bobina de Tesla foi construída e outro circuito foi projetado para 
possibilitar a realização de experimentos de demonstração de fenômenos eletromagnéticos em alta 
frequência, como a transmissão de energia por ressonância.

PALAVRAS-CHAVE: Experimento científico; educação em engenharia; prática de laboratório.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq



CONTROLE FUZZY E PID PARA DISPOSITIVO ELÉTRICO DE 

ASSISTÊNCIA VENTRICULAR

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Samara Braga de Medeiros; Jefferson da Silva Fernandes de Azevedo

PROFESSOR ORIENTADOR:

Giovane Quadrelli

RESUMO: : Devido aos já conhecidos problemas referentes ao tráfego, foi feito um estudo de um sistema 
autônomo de controle para o mesmo. O sistema é capaz de controlar vias com dados externos como 
câmeras e após o devido tratamento dos dados, utilizá-los para decidir quando abrir e fechar os 
semáforos. O objetivo da pesquisa foi fazer com que fosse possível o sistema tomar essa decisão, tendo 
sido utilizados dados gerados aleatoriamente para os testes do mesmo. Para que o sistema funcionasse 
como proposto, além da programação usual (baseada em lógica booleana), também foram utilizados 
conceitos de Lógica Fuzzy, aplicados na plataforma MATLAB, onde foi desenvolvido o estudo e feitas 
as simulações. O caso de estudo foi o de um cruzamento entre duas vias (A e B), entretanto, acredita-se 
que o sistema pode ser adaptado para qualquer situação.

PALAVRAS-CHAVE: Fuzzy; Automação; Tráfego.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP



MODELOS DIMENSIONALMENTE HETEROGÊNEOS PARA 

ESCOAMENTOS INCOMPRESSÍVEIS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Krishina Dasa Alves da Costa

PROFESSOR ORIENTADOR:

Pablo Javier Blanco

RESUMO: Neste projeto procura-se estudar técnicas de modelagem computacional e simulação 
numérica para escoamentos internos incompressíveis em sistemas caracterizados por escalas geométricas 
diferentes. Isto é, é possível identificar diferentes subsistemas para os quais é possível construir modelos 
matemáticos de complexidade diferenciada. Isto implica no estudo de formulações matemáticas de 
escoamentos incompressíveis (equações de Navier-Stokes) e em sua simplificação sob hipóteses 
adequadas. Particularmente estudar-se-ão problemas em duas dimensões espaciais (2D) acoplados a 
sistemas de parâmetros condensados (0D). De particular interesse será o acoplamento fisicamente 
consistente entre estes modelos de diferente dimensão, o que leva à construção dos modelos 
denominados dimensionalmente heterogêneos. Também, procurar-se-á estudar e implementar 
computacionalmente técnicas numéricas para resolver de forma aproximada estes problemas 2D-0D 
acoplados. Por fim, estas técnicas serão aplicadas a problemas acadêmicos e práticos de interesse.

PALAVRAS-CHAVE: Mecânica dos fluidos; escoamentos internos; navier-stokes; elementos finitos; 
métodos iterativos

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq



ESTABILIDADE DE TALUDE E UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS 

PARA REFORÇO EM SOLOS: SIMULAÇÕES NUMÉRICAS E ENSAIOS

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Caroline Balthazar Bispo Diniz, Fábio Gaspar Santos Júnior, Leonardo de Souza Corrêa, Karin Kauss e 
Ramon Mayworm de Barros

PROFESSORES ORIENTADORES:

Ricardo Franciss

RESUMO: Um talude compreende qualquer inclinação de um terreno, podendo ter origem natural ou 
artificial. Com o passar do tempo e a ação da natureza, ocorrem movimentos de massas do solo, como 
quedas de blocos, tombamentos, escorregamentos ou deslizamentos.  Todos esses movimentos 
dependem do tipo de solo e este projeto foca no estudo dos movimentos de massa do tipo 
escorregamento ou deslizamento. A estabilidade de um talude se dá de acordo a três características 
principais: geométricos, geológicos/geotécnicos e pelo ambiente, que foram levados em consideração no 
decorrer do atual estudo. Trabalhamos com taludes constituídos apenas com solos e com solos 
misturados com materiais de características semelhantes aos geossintéticos, que são produtos 
industrializados que servem para solucionar problemas da parte geotécnica. As garrafas PET, por 
exemplo, são materiais que tem um tempo de decomposição alto, e o hábito da reciclagem não é 
frequente. Sendo assim, passou-se a estudar a utilização desses materiais recicláveis em áreas da 
engenharia civil, e pôde-se achar bom aproveitamento de garrafas PET como solução para problemas da 
área geotécnica, já que o comportamento das tiras de garrafa PET é muito parecido com o 
comportamento do geossintéticos.  Uma característica dessas tiras misturadas ao solo é o aumento da 
resistência ao cisalhamento, contribuindo para aumentar os fatores de segurança dos taludes. Para saber 
a real contribuição das tiras de garrafas PET no aumento desses fatores de segurança é necessário testar 
à resistência a tração dessas tiras e a resistência ao cisalhamento do solo com as tiras para observar o 
aumento da resistência. Foi feito um projeto de uma caixa de cisalhamento direto para este segundo teste, 
porém o aparato não ficou pronto em tempo hábil. Mas os taludes foram analisados numericamente sem 
e com essas tiras de geossintéticos para atestar que essa idéia converge para um aumento da segurança 
dos taludes

PALAVRAS-CHAVE: Taludes; estabilidade; geossintéticos.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP; FCRM



RESISTÊNCIA À PUNÇÃO EM LAJES PLANAS DE CONCRETO

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES):
Ana Claudia de Mello Nascimento

PROFESSORES ORIENTADORES:

Robson Luiz Gaiofatto

RESUMO: As lajes planas são apoiadas diretamente sobre pilares sem a existência de vigas, sendo um 
sistema estrutural muito utilizado atualmente devido as suas vantagens, como simplificação de formas, 
questões arquitetônicas dentre outras. Entretanto tem desvantagens, especificamente devido à ocorrência 
de elevadas concentrações de tensões cisalhantes na região de ligação laje-pilar. Quando a estrutura não 
for dimensionada e executada corretamente, devido a este fato ocorrera o colapso da estrutura por 
punção. A NBR 6118:2014, prescreve métodos de dimensionamento e verificação de lajes planas, porém 
é de suma importância o engenheiro civil conhecer e estudar o comportamento desse sistema estrutural. 
O intuito da pesquisa é estudar o comportamento estrutural das lajes planas em modelo físico reduzido. 
Para tanto foram ensaiados no laboratório da Universidade Católica de Petrópolis, um total de 16 lajes, 
sendo que cada grupo de 4 lajes foi moldado com um modelo diferente, onde foi variado a posição das 
armaduras passivas longitudinais, para averiguar a influência da mesma na resistência à tensões de
solicitações cisalhantes. A quantidade de modelos ensaiados, ainda não é satisfatória para se obter uma 
melhor análise, por tais motivos, o projeto atual consiste em alterar alguns parâmetros constatados nos 
modelos anteriores e ensaiar um total adicional de 20 lajes, seguindo o mesmo intuito, porém com 
maiores dados.

PALAVRAS-CHAVE: Lajes planas; punção; estruturas de concreto; armaduras longitudinais.

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq
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