


 
Grão-Chanceler 
Dom Gregório Paixão 
 
Reitor 
Pe. Pedro Paulo Carvalho Rosa 
 
Vice-Reitor 
Marcelo Vizani Calazans 
 
Pró-Reitor Administrativo 
Anderson de Souza Cunha 
 
Pró-Reitor Administrativo Adjunto 
Carlos Henrique Freire Lisboa 
 
Pró-Reitora de Graduação 
Regina Coeli Pinheiro Máximo de Souza 
 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Sergio de Souza Salles 
 
Comitê Externo de Avaliação PIBIC 
Prof. Dr. Demerson Nunes Gonçalves – CEFET/RJ 
Prof. Dr. Carlos Augusto Caldas de Moraes – UCAM/RJ 
Profª Drª Cintia Mariza do Amaral Moreira – UFRJ/RJ  
Prof. Dr. Gilmar Weber Senna – UNIT/SE 
Prof. Dr. Guilherme Wyllie – UFF/RJ 
Prof. Dr. Hugo Repolho – PUC-Rio 
Prof. Dr. Marcos Aguiar de Souza – UFRJ/RJ  
Prof. Dr. Walter dos Santos Rodrigues – URFJ/RJ 
 
Comitê Interno de Avaliação PIBIC 
Profª Drª Adriana de Oliveira Afonso 
Profª Drª Denise Mercedes N.N. Lopes Salles 
Prof. Dr. Giovane Quadrelli 
Prof. Dr. Luis Antônio Monteiro Campos 
Prof. Dr. Rodolfo Tomas da Fonseca Nicolay 
 
Organizadores dos Anais 
Denise Mercedes Núñez Nascimento Lopes Salles 
Sergio de Souza Salles 
Simone Caldara Motta Wieselthaler  
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ANAIS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: 

XIX JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrópolis - Rio de Janeiro 

Editora UCP 

2017 

 
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Rua Benjamin Constant, 213 - Centro - Petrópolis 
25.610-130 - Rio de Janeiro 
Telefone: (24) 2244-4046 
Homepage: www.ucp.br 
E-mail: propep@ucp.br  

 

 
Editoração 

Sergio de Souza Salles 
 

Revisão 
Simone Caldara Motta Wieselthaler 

 
Arte da Capa 

Luana Fernandes 
 

          Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

 
Bibliotecária Responsável: Marlena H. Pereira – CRB7: 5075  

 

mailto:propep@ucp.br


 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

CENTRO DE TEOLOGIA E HUMANIDADES 10 

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAMPO DO CURRÍCULO 11 

ANTÔNIO FLÁVIO BARBOSA MOREIRA 11 

FIDES QUAERENS INTELLECTUM: A METAFÍSICA E A TEOLOGIA COMO CIÊNCIAS 

PRIMEIRAS NOS FILÓSOFOS DA ESCOLÁSTICA MEDIEVAL DO SÉCULO XI AO SÉCULO XV

 12 

CARLOS FREDERICO GURGEL CALVET DA SILVEIRA 12 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE 

PETRÓPOLIS: A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E A EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO 

INTEGRAL 13 

DAYSE MARTINS HORA 13 

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

CONHECIMENTO PLATÔNICAS 14 

GUILHERME DOMINGUES DA MOTTA 14 

PEDAGOGIA DO OLHAR: NOVOS MODOS DE VER E APRENDER 15 

PEDRO BENJAMIN GARCIA 15 

DA VIOLÊNCIA À NORMA MORAL: O ITINERÁRIO FILOSÓFICO DE PAUL RICOEUR 16 

SERGIO DE SOUZA SALLES 16 

HISTÓRIA DAS IDEIAS METAFÍSICAS: I. A IDEIA DE FINALIDADE, DA FILOSOFIA ANTIGA 

AO IDEALISMO ALEMÃO 17 

THIAGO LEITE CABRERA PEREIRA DA ROSA 17 



 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 18 

MEIOS DE INVESTIGAÇÃO DE PROVAS E DIREITOS HUMANOS 19 

ANTÔNIO EDUARDO RAMIRES SANTORO 19 

DIREITOS HUMANOS, RETÓRICA E TÉCNICA NA ERA SECULAR 20 

CARLOS FREDERICO GURGEL CALVET DA SILVEIRA 20 

DIREITOS HUMANOS, MODERNIDADE E SELF 21 

DANIEL MACHADO GOMES 21 

DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES NO BRASIL: UMA ANÁLISE 

SOBRE O ALCANCE DO SINASE A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE 

PETRÓPOLIS 22 

DENISE MERCEDES NÚÑEZ NASCIMENTO LOPES SALLES 22 

A VIRADA PEDAGÓGICA NA FILOSOFIA DE PAUL RICOEUR: A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA 

PARA A EDUCAÇÃO JURÍDICA E OS DIREITOS HUMANOS 23 

HILDA HELENA SOARES BENTES 23 

GRUPO DE SENTENÇA: ANÁLISE EMPÍRICA SOBRE SEU FUNCIONAMENTO NA 

COMARCA DE PETRÓPOLIS – RIO DE JANEIRO 24 

KLEVER PAULO LEAL FILPO 24 

ESTUDO DE CASOS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR ATENDIDOS PELO CONSELHO TUTELAR 

EM PETRÓPOLIS – RJ 25 

KLEVER PAULO LEAL FILPO 25 

VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS EM PAUL RICOEUR 26 

SERGIO DE SOUZA SALLES 26 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 27 

O FISIOTERAPEUTA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE 



 

 

PETRÓPOLIS 28 

AVE REGINA DE AZEVEDO SILVA 28 

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA CAPACIDADE FUNCIONAL DOS PACIENTES COM 

ARTROSE 29 

AVE REGINA DE AZEVEDO SILVA 29 

PERCEPÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS: UM ESTUDO COM 

FAMÍLIAS DE PETRÓPOLIS-RJ 30 

CARLA FERREIRA DE PAULA 30 

AUTORREGULAÇÃO DE VALORES E SENTIDO DE VIDA 31 

CLEIA ZANATTA CLAVERY GUARNIDO DUARTE 31 

PSICOLOGIA E TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA 

INTERVENÇÃO COM SUJEITOS CONECTADOS 32 

CRISTIANE MOREIRA DA SILVA 32 

VOCÊ ESTÁ FELIZ COM MEUS ÊXITOS E OPORTUNIDADES? MANUTENÇÃO DA 

DOMINÂNCIA SOCIAL E SCHADENFREUDE NA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA 

GRUPOS EM DESVANTAGENS SOCIAIS 33 

DIANA RAMOS DE OLIVEIRA 33 

A CLÍNICA PSICANALÍTICA E OS FENÔMENOS PSICOSSOMÁTICOS 34 

JOSEANE GARCIA DE SOUZA MORAES 34 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO ESTUDAR E DO APRENDER SEGUNDO GRUPOS DE 

UNIVERSITÁRIOS 35 

JULIO CESAR CRUZ COLLARES DA ROCHA 35 

PRODUÇÃO DE BANCOS-MESTRES DE CÉLULAS DE QUALIDADE CERTIFICADA PARA A 

RENAMA 36 

LEONARDO DA CUNHA BOLDRINI 36 



 

 

INTERCULTURALIDADE: UM ESTUDO DE AUTO E HETERO-ESTEREÓTIPOS DE 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM RELAÇÃO A AFRODESCENTES E INDÍGENAS 37 

LUÍS ANTÔNIO MONTEIRO CAMPOS 37 

ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO DAS ESCALAS “ATTIBUTION QUESTIONNAIRE – 

AQ-27” PARA DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS 38 

POLLYANNA SANTOS DA SILVEIRA 38 

OBSERVATÓRIO DA IMPLANTAÇÃO DO BANCO NACIONAL DE PERFIS GENÉTICOS COM 

FINS DE PERSECUÇÃO PENAL 39 

RODRIGO GRAZINOLI GARRIDO 39 

EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA AUTO-GUIADO BASEADO NA INTERNET PARA 

TRATAR A DEPRESSÃO EM UMA AMOSTRA DE USUÁRIOS BRASILEIROS 40 

RODRIGO DA CUNHA TEIXEIRA LOPES 40 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 41 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTES E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 42 

CARLA WINTER AFONSO 42 

MODELAGEM DE OTIMIZAÇÃO 43 

ELIANE DOS SANTOS DE SOUZA COUTINHO 43 

MODELAGEM MATEMÁTICA DE RECURSOS RENOVÁVEIS 44 

ELIANE DOS SANTOS DE SOUZA COUTINHO & CARLA WINTER AFONSO 44 

MARKETING SOCIAL E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 45 

UELITON DA COSTA LEONIDIO 45 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING EM INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR 46 

UELITON DA COSTA LEONIDIO 46 



 

 

DESIGUALDADE E EXCLUSÃO SOCIAL NO BRASIL: UM ESTUDO DA DINÂMICA DA 

POBREZA 47 

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS 47 

CENTRO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO 48 

O ESTUDO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADO AO PROBLEMA DA DEFLEXÃO DE 

UMA VIGA 49 

ANA CAROLINA CARIUS 49 

BRUNA TEIXEIRA SILVEIRA 49 

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO 

CORAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE PLACAS ATEROSCLERÓTICAS CALCIFICADAS E NÃO 

CALCIFICADAS E SEGMENTAÇÃO DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS 50 

BRUNO CLEMENTE GUINGO 50 

ANÁLISE MODAL NUMÉRICO–ANALÍTICO–EXPERIMENTAL DE ESTRUTURAS EM 

ESCALA REDUZIDA 51 

GIANCARLO BARBOSA MICHELI 51 

CONTROLE FUZZY E PID PARA DISPOSITIVO ELÉTRICO DE ASSISTÊNCIA 

VENTRICULAR 52 

GIOVANE QUADRELLI 52 

ESTUDO SISTÊMICO SOBRE PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS 53 

GUILHERME DE ANDRADE GARCIA 53 

FELIPE DE OLIVEIRA BALDNER 53 

METODOLOGIA DA MINERAÇÃO DE DADOS PARA MELHORIA NA QUALIDADE DE 

DADOS EM BANCOS DE DADOS DE HERBÁRIOS 54 

LUÍS ALEXANDRE ESTEVÃO DA SILVA 54 

EMULSÕES DE PETRÓLEO 55 

MAURO CRESTA DE BARROS DOLINSKY 55 



 

 

RESISTÊNCIA À PUNÇÃO EM LAJES PLANAS DE CONCRETO 56 

ROBSON LUIZ GAIOFATTO 56 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE TEOLOGIA E HUMANIDADES 
 

  



 

 

 

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAMPO DO CURRÍCULO 
 
 

ESTUDANTES:  
Aladenis Souza Silva; Sylvia Nikitskaja Barragat Maniaudet 
 
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 & FCRM 
  



 

 

 

FIDES QUAERENS INTELLECTUM: A METAFÍSICA E A TEOLOGIA 

COMO CIÊNCIAS PRIMEIRAS NOS FILÓSOFOS DA ESCOLÁSTICA 

MEDIEVAL DO SÉCULO XI AO SÉCULO XV 

 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Luiz Arthur Giordano Silva; Nathalia Entringer Lorencini dos Santos; Pedro Arthur Suave. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Carlos Frederico Gurgel Calvet da Silveira 

 
RESUMO: O século XI é o século da fundação da escola de Chartres, tal como a ela nos podemos referir 
hoje. É o século de Fulberto. Fulberto é chamado de venerável Sócrates, e sua escola, de “academia”. 
Este é o testemunho de Adelmano em epístola dirigida a ninguém menos que Berengário de Tours: 
“Chamava-te meu irmão em razão daquela dulcíssima convivência que, contigo adolescente, eu, um tanto 
mais velho, desfrutei na academia chartreana sob o nosso venerável e felicíssimo Sócrates”. Deste 
testemunho, publicado por Jean de Launoy em 1672, surgem duas sugestões polêmicas: a veneração de 
Fulberto como mestre de uma escola de moldes platônicos e a existência mesma da própria escola de 
Chartres, testemunho que se cristaliza na já citada obra de Clerval de 1895. O que importa é reconhecer 
há determinadas características em certos pensadores dos séculos XI-XII que permitem que sejam 
arrolados nesta escola. E alguns testemunhos históricos também permitem este juízo. Com efeito, trata-
se menos de uma escola em sentido estrito do que um espírito de pensamento, fundado sobretudo na 
filosofia platônica e em autores latinos como Cícero e Quintiliano, em diálogo com Agostinho e Boécio.  
Os mestres mais renomados da escola, além do fundador, foram: Ivo de Chartres, Bernardo de Chartres, 
Gilberto Porretano, Teodorico de Chartres, Clarembaldo de Arras, João de Salisbury, Pedro Blois. 
Bernardo é o sucessor de Fulberto e quem deu vida ao projeto do mestre. Dele descendem os ilustres 
nomes de Gilberto Porretano, Guilherme de Conches e João de Salisbury. Deste último, recebemos as 
mais importantes informações sobre Bernardo. Os estudos da Escola dividem-se em profanos e sagrados: 
as ciências humanas compreendem, desde Alcuíno, as sete artes liberais, isto é, Gramática, Retórica e 
Dialética, que constituem o Trivium e Aritmética, Geometria, Astronomia e Música, o Quadrivium. O 
método de ensino e de pesquisa que se desenvolve na escola terá grande influxo na escolástica que se 
inicia: trata-se da lectio. Herança da tradição monástica do Ocidente, a lectio é o estudo literal do texto 
de um autor que, enquanto fonte de conhecimento, é considerado uma auctoritas. As fontes, como se 
disse, são as letras latinas, especialmente a retórica, o platonismo em geral, o agostinismo e Boécio. O 
Timeu de Platão torna-se a fonte de uma nova cosmologia cristã. Esta aproximação cristã das letras e dos 
textos pagãos tem sua motivação na busca do conhecimento do homem e da natureza, que carateriza esta 
faceta do humanismo medieval: “A curiosidade literária, com todo seu aparato, serve à descoberta da 
natureza e do homem. O retorno aos antigos fecunda sempre um humanismo histórico, de que a filologia 
é o instrumento...” (CHENU, 1976, p. 21). Destarte, pode-se identificar o espírito da escola como 
pioneiro na transformação do conceito de ciência medieval. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escolástica; Ciência na Idade Média; Teologia; Escola de Chartres. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
 

 



 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE AMPLIAÇÃO DA JORNADA ESCOLAR NO 

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS: A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E A 

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Beatriz da Silva Figueirinha. 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Dayse Martins Hora 

 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da pesquisa em andamento 
“Políticas públicas de ampliação da jornada escolar no município de Petrópolis: a organização curricular 
e a educação integral em tempo integral”, no período de 01/08/2016 a 31/07/2017. O recorte desta 
investigação se circunscreve às experiências com o tempo integral no Município de Petrópolis. O suporte 
teórico que dá sustentação à pesquisa se apoia nos trabalhos de Coelho (2002) e Cavaliére (2007), no que 
se refere ao tempo integral para o ensino fundamental. A opção por uma metodologia qualitativa nos fez 
buscar dados na bibliografia, a empiria nas escolas da rede com utilização da entrevista semi-estruturada 
como instrumento de coleta de novos dados dos sujeitos da prática escolar. O resultado é de 5 escolas 
da rede pública municipal que apresentam uma proposta de tempo integral. Todas já foram visitadas e 
tiveram suas equipes gestoras – Direção e Coordenação Pedagógica –, entrevistadas. A análise preliminar 
tem mostrado algumas particularidades entre as escolas como, por exemplo, no que diz respeito à origem: 
duas são escolas confessionais enquanto outras duas tiveram origem nas Comunidades Eclesiais de Base 
e têm como diretoras pessoas da comunidade e que estão envolvidas desde a fundação. Além disso, há o 
fato de algumas delas terem convênio com a Mitra Diocesana, o que é uma característica do município. 
As escolas confessionais passam por menos dificuldades do que as outras e todas não contam mais com 
a verba do Programa Mais Educação. A escola do Amparo optou por não receber a verba, pois, segundo 
informado, o programa poderia alterar o regimento que foi feito pelo fundador da escola e que é seguido 
até hoje. Todas surgiram da necessidade das comunidades de se ter um espaço próximo às famílias e que 
servisse de amparo para os familiares que trabalham. Todas atendem crianças com alto risco de 
vulnerabilidade social e, desta forma, acabam por ter que lidar com situações e questões além do 
pedagógico. O que é importante frisar é que todos os trabalhos desenvolvidos por essas escolas não 
existem por causa do PME, eles são anteriores a ele. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral; Tempo Integral; Jornada Escolar Ampliada. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq  

  



 

 

 

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

DA TEORIA DO CONHECIMENTO PLATÔNICAS 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Mariana de Oliveira Braga, 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 o alcance de 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).  O princípio não-hipotético, 
identificado à Ideia de Bem, teria, portanto, esse papel de ser o termo último na busca pelo conhecimento 
da verdade, faltando ainda apontar que princípio seria esse. Parece promissor apontar o princípio de 
identidade com esse princípio pois na dimensão gnosiológica implicaria a identidade de sentido dos 
conceitos e na dimensão ontológica a identidade dos entes com eles mesmos e sua unidade, uma das 
características fundamentais da noção de substância aristotélica 
 
PALAVRAS-CHAVE: Platão; República; Teoria do Conhecimento; Metafísica. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM 

 

  



 

 

 

PEDAGOGIA DO OLHAR: NOVOS MODOS DE VER E APRENDER 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Márcio Vinícius Delgado da Silva 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Pedro Benjamin Garcia 

 
RESUMO: INTRODUÇÃO: A pesquisa Pedagogia do olhar: novos modos de ver e aprender, que conta 
com o apoio do CNPq, tem como objetivo investigar o significado da inter-relação entre leitura de textos 
e imagens em rodas de leitura.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: As rodas de leitura são dinamizadas 
pelo leitor-guia, que é o coordenador da pesquisa, e conta com a participação de mestrandos, doutorandos 
e um bolsista de Iniciação Científica da UCP, além de participantes interessados neste tipo de atividade, 
que é realizada semanalmente na própria UCP. Nas rodas de leitura são debatidos textos literários e filmes 
baseados em romances: Madame Bovary, Lavoura Arcaica, Ensaio sobre a cegueira e outros. 
RESULTADOS e CONCLUSÕES: O intuito do debate é investigar como os participantes das rodas 
leem, interpretam e relacionam as leituras de textos e imagens, bem como se dá a inter-relação entre 
imagem/texto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leitura; Texto Literário; Cinema; Inter-relação; Imagem/Texto; Roda de 
Leitura.  
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq 
  



 

 

 

DA VIOLÊNCIA À NORMA MORAL: O ITINERÁRIO FILOSÓFICO DE 

PAUL RICOEUR 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Lucia Cristina C. Raymundo; Jorge André de Almeida Santos; Maria do Socorro Feitosa; João Antônio 
Leão; Larissa Gomes Magrini; Marcos Chiaretti.  
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Sergio de Souza Salles 

 
RESUMO: A principal enciclopédia de filosofia em língua inglesa afirma que o conceito de “violência”, 
por mais central que seja para qualquer debate ético, moral ou político, permanece como um conceito 
filosófico confuso (cf. COADY, 1998). A problemática central do presente projeto aborda justamente o 
conceito de “violência” em sua interseção com o conceito de “norma moral” a partir da filosofia prática 
de Paul Ricoeur. A questão central, por sua vez, consiste em saber em que medida a norma moral pode 
ser uma resposta prática à violência. Em seu breve ensaio intitulado “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, 1991, 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? Essa resposta prática, 
por sua vez, só pode ser analisada nas obras do filósofo como dependente da transição entre a visada 
ética da não-violência e a norma moral da interdição da violência (cf. RICOEUR, 1987), cujo testemunho 
ou encarnação encontra-se na presença e na eficácia do homem não-violento na história (cf. RICOEUR, 
1964; 2012). Ainda que se reconheça a presença eficaz do homem não-violento na história, é necessário 
entender que seu testemunho é ética e socialmente raro, não sendo suficiente para a constituição da 
coexistência e cooperação entre os homens segundo regras morais universalmente reconhecidas.  Como 
parte do trabalho cuidadoso de reflexão sobre a presença histórica da violência e da não-violência, surge, 
segundo Ricoeur, a oposição entre a violência e a linguagem (ou a palavra e o discurso), graças à qual se 
sustenta a convicção: “ninguém pode defender a violência sem se contradizer” (RICOEUR, 1991a, p. 
60).  
 
PALAVRAS-CHAVE: Paul Ricoeur; Violência; Norma Moral. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM 

 

  



 

 

HISTÓRIA DAS IDEIAS METAFÍSICAS: I. A IDEIA DE FINALIDADE, DA 

FILOSOFIA ANTIGA AO IDEALISMO ALEMÃO 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Nathalia Entringer Lorencini dos Santos; Douglas Faria Nicacio; Alessandra da Cruz Rocha; Anna 
Carolina da Silveira Eichman; Bruno Thiago Ramirez Cervo; Carlos Eduardo Batista da Silva; Helena 
Filpo Ribeiro de Oliveira; Leticia Beatriz de Almeida Borsato; Pedro Arthur Suave; Wendel Jorge Rocha 
Fernandes. 
 
PROFESSORES ORIENTADORES:  

Thiago Leite Cabrera Pereira da Rosa 

Daniel Leite Cabrera Pereira da Rosa 
 
RESUMO: Orientando-se pela compreensão crítica de que os termos filosóficos podem ao longo da 
história significar conceitos bastante distintos, nossa investigação partiu de alguns textos fundamentais 
da tradição filosófica para determinar os diferentes sentidos que a noção de finalidade veio a assumir nas 
discussões filosóficas ao longo dos séculos, mais precisamente da Antiguidade a Kant, em nosso recorte 
cronológico. Dividimos os alunos-pesquisadores em grupos dedicados respectivamente a textos dos 
seguintes períodos: Clássico (Antiga e Medieval), Moderno (séc. XVII e XVIII), Kant e o início do 
Idealismo Alemão. Além disso, estudamos e debatemos conjuntamente problemas “metodológicos” de 
abordagens contemporâneas da História das Ideias, em especial a partir do artigo “Significação e 
Compreensão na História das Ideias” de Quentin Skinner. Do período clássico, mereceram maior atenção 
os textos de Aristóteles, que patentearam a enorme importância dada por ele à noção de finalidade em 
praticamente todas as áreas do saber. Para Aristóteles a explicação finalística, ou teleológica tem 
prioridade sobre as demais formas de explicação. Em sua concepção, a finalidade corresponde a um 
princípio interno de transformação determinado pela essência específica de cada ente. Cada natureza 
possui, por sua espécie uma atividade ou tendência natural. Nos diferentes âmbitos do saber, do Físico 
ao Metafísico, do Biológico ao Ético, pudemos verificar o realismo da tradição aristotélica em relação à 
noção de finalidade. Ao mesmo tempo, ao estudarmos importante passagem de Aristóteles na Física 
sobre a noção de acaso, comprovamos a sua não adesão à uma teleologia externa ou intraespecífica: cada 
espécie possui, para ele, sua finalidade própria, mas não há que se falar em harmonia planejada entre 
finalidades de diferentes espécies, o que é coerente com dois elementos importantes em sua cosmologia: 
a eternidade do mundo e ausência de Deus criador. No período moderno, verificamos através de textos 
de Galileu, Descartes e Spinoza, uma série de duros ataques a explicações teleológicas. Reconhecemos 
que a explicação científica moderna não admite inicialmente, para a natureza não-humana, nem princípios 
internos de movimento, nem diferenças formais, tratando todos os entes corpóreos exclusivamente pelas 
determinações de extensão, figura e movimento, todas elas quantificáveis. Essas propriedades, segundo 
autores como Galileu e Descartes, seriam qualidades primárias, objetivas, claras e distintas, em 
contraposição a qualidades secundárias como cor, sabor, cheiro, etc, subjetivas e confusas. O exame do 
famoso ataque de Spinoza à teleologia no Adendo à Parte I da Ética mostrou que este se dirige mais 
precisamente à teleologia externa, não sendo eficaz contra a teleologia interna (tal como a aristotélica). 
Por fim, pelo estudo da Crítica da Faculdade do Juízo, observamos que Kant, embora não retorne ao realismo 
aristotélico quanto a explicações teleológicas, defende a sua validade reflexiva. Segundo Kant, o juízo 
teleológico tem função heurística e diz respeito a uma conformidade do conceito do objeto conhecido 
com as nossas faculdades, e não há determinações objetivas da natureza. Um artigo sobre a teleologia em 
Kant e Hegel produto da pesquisa já foi aceito e será publicado em breve. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Teleologia; Hermenêutica Filosófica; Causalidade; Natureza. 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 
  



 

 

MEIOS DE INVESTIGAÇÃO DE PROVAS E DIREITOS HUMANOS 
 
 

ESTUDANTES:  
Frederico de Faria Von Sydow Bittencourt; Barbara Amaral Cardoso; Lucas Lima; Jefferson de 
Carvalho Gomes 
Natália Lucero Frias Tavares; Fabiano Martelotta Pereira; Luis Antônio Corrêa do Nascimento; Luíza 
Duque de Martins Silveira; Fernanda Santos Fernandes; Aline Ferreira Souto 
 
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. Para Ferrajoli o sistema penal será caracterizado como 

garantista se estiverem presentes e respeitados dez axiomas, sendo 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 se 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 no momento de elaboração das perguntas que 

comporão o questionário e a entrevista e vem se mostrando a mais complexa até agora, pois estão sendo 

alvo de intensas discussões baseadas com base no fundamento epistemológico e teórico que fora lido até 

o presente momento.  

PALAVRAS-CHAVE: Meios de Investigação de Prova; Garantismo Penal; Interceptação Telefônica.  

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq 



 

 

 

DIREITOS HUMANOS, RETÓRICA E TÉCNICA NA ERA SECULAR 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Eric Sant'Anna Junior; Ester Sanchez; Geovana Faza; Luana Mérida dos Santos; Luiz Arthur Giordano 
Silva; Mônica Micaela de Paula; Pedro Arthur Suave; Samuel Goldoni da Silva. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Carlos Frederico Gurgel Calvet da Silveira 

 
RESUMO: A relação entre retórica, técnica argumentativa e direitos humanos ganha sentido justamente 
nesta era que Taylor caracterizou como “secular”. A razão disto reside 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. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM 
  



 

 

 

DIREITOS HUMANOS, MODERNIDADE E SELF 

 
 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Felipe César Santiago de Souza; Filipe Bernardo da Silva; Rodolfo Ribeiro dos Santos; Flávio Fanti 
Noel; Luisa Leal Ferreira Ravagnani; Frederico Procopio Mendes; Gabriela Mendes. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Daniel Machado Gomes 

 
RESUMO:  O grupo de pesquisa se dedicou ao estudo deste projeto, utilizando o método       dedutivo 
através de pesquisas em livros, artigos de periódicos e artigos da internet, com estratégia de pesquisa 
envolvendo levantamento e estudo de sobre o conceito e o histórico dos direitos humanos, bem como 
da modernidade, problematizando-a enquanto um projeto do homem. Através do marco teórico 
delimitado a seguir, pôde se inferir que os Direitos Humanos nascem na modernidade como resultado 
da percepção que o sujeito tem de si mesmo, ao mesmo tempo estes direitos também reforçam e 
institucionalizam esta autopercepção, é uma relação de mão dupla, dinâmica e ambivalente. Sob a forma 
de direitos subjetivos, categoria jurídica que não era conhecida no mundo antigo nem medieval, os 
direitos humanos adquirem o sentido de prerrogativas ou poderes do sujeito. Deste modo, é possível 
estabelecer um vínculo entre direitos humanos e a concepção moderna do self caracterizada pela 
autoexploração e pela autorresponsabilidade, segundo Charles Taylor. Ao se autoexplorar, o sujeito toma 
consciência da sua singularidade, da sua originalidade que serve como de respeito à autonomia moral de 
cada um. A autorresponsabilidade configura um dos principais aspectos do projeto emancipatório 
moderno, ela se formaliza oficialmente nos direitos humanos que atuam como trunfos oponíveis ao 
Estado e aos demais cidadãos. Extraiu-se também a inferência de que paralelamente à importância da 
subjetividade moderna, as novas formas de crítica ao poder e às leis que aparecem na modernidade 
também colaboram o processo de surgimento dos direitos humanos na tradição ocidental. Neste contexto 
o pensamento de John de Locke se revela um dos mais influentes na formação de uma consciência de 
direitos humanos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Modernidade; Direitos Humanos; Autoexploração; Autorresponsabilidade. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM & UCP 
  



 

 

 

DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES NO BRASIL: 

UMA ANÁLISE SOBRE O ALCANCE DO SINASE A PARTIR DE UM 

ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Álvaro Ventura da Silva; Caio José Vieira do Nascimento; Cláudio dos Santos Minateli; Evelin Estevam 
Souza. 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Denise Mercedes Núñez Nascimento Lopes Salles 

RESUMO: Apesar da carta magna de 1988 estabelecer que as crianças e os adolescentes devem ser 
protegidos de forma integral contra as diversas formas de violência presentes em nossa sociedade, tal 
comando ainda não é observado plenamente em nossa sociedade. Quando o menor pratica ato infracional 
este deve ser responsabilizado pelo fato, o que engloba o caráter ressocializatório e punitivo da medida, 
bem como sua finalidade educativa. A Lei nº. 12.594/12, Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), representou uma inovação em termos de políticas públicas pois padroniza os 
procedimentos que envolvem adolescentes autores de infrações desde a apuração desses atos até a forma 
de responsabilização, visando criar critérios para atender aos preceitos pedagógicos das medidas 
socioeducativas. Entretanto, a mesma ainda enfrenta diversos obstáculos e não vem sendo implementada 
de forma integral. Neste sentido, no estágio atual da pesquisa, desenvolve-se uma análise sobre os 
empecilhos na aplicação desta política a partir das percepções dos atores das instituições envolvidas no 
papel de reeducação do menor na cidade de Petrópolis. Após o mapeamento inicial, definiram-se como 
agentes relevantes para esta investigação o Poder Judiciário (Juiz da Vara da Criança e Adolescente, 
Promotores, Defensores, Comissário da Infância e Juventude e Funcionários do Cartório da Vara), o 
Poder Público (CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social), o Conselho Tutelar, 
as Instituições responsáveis pelo cumprimento da Medida de Prestação de Serviços à Comunidade e o 
órgão do governo do Estado do Rio de Janeiro que executa as medidas de internação e semiliberdade - 
DEGASE- RJ (Departamento Geral de Ações Socioeducativas). Atualmente, estão sendo realizadas 
entrevistas semiestruturadas com os atores relevantes das instituições acima e os responsáveis das 
instituições que recebem os menores submetidos à medida de prestação de serviços à comunidade. Assim, 
o trabalho apresenta as principais dissonâncias e particularidades do município em relação às medidas de 
liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade dos adolescentes do município a partir de 
pesquisa documental e empírica. 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos da Criança e do Adolescente; Medida Socioeducativa; SINASE; Estudo 
de Caso; Petrópolis. 

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM  



 

 

 

A VIRADA PEDAGÓGICA NA FILOSOFIA DE PAUL RICOEUR: A 

IMPORTÂNCIA DA ÉTICA PARA A EDUCAÇÃO JURÍDICA E OS 

DIREITOS HUMANOS 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Jéssica Vasconcelos Soares; Letícia Gonçalves Bertelli; Nicolle Martins de Mello; Marina Gonçalves 
Silva Zanon. 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Hilda Helena Soares Bentes 

 
RESUMO: INTRODUÇÃO: O projeto em curso visa a ressaltar a dimensão ética na formação dos 
aplicadores do direito, desenvolvendo o sentimento como forma de cultivar a humanidade para os 
desafios dos direitos humanos. Busca-se um conceito de responsabilidade, assentado em pressupostos 
éticos, que ultrapassa o sentido jurídico tradicional. Propõe uma virada pedagógica na direção de uma 
fenomenologia do homem capaz, interpelado por situações de desrespeito à dignidade humana. 
FUNDAMENTAÇÃO: A base teórica para discussão da fenomenologia da pessoa encontra-se em Paul 
Ricoeur nos textos “Quem é o sujeito do direito?”, em O justo 1, O si-mesmo como um outro, Abordagens da 
pessoa, em Leituras 2: a região dos filósofos, Percursos do reconhecimento, em O justo 2, no capítulo “Da moral à 
ética e às éticas”. O  “Conceito de responsabilidade: ensaio de análise semântica”, em O Justo 1, e “A 
teoria da responsabilidade e a problemática da justiça” de Vicente Barreto, em Leituras de filosofia do direito, 
compõem as balizas teóricas para uma explicitação da noção de responsabilidade. Propõe-se descrever 
quem é o sujeito responsável, evidenciando, ainda, os conceitos de imputação, obrigação e cuidado. 
MÉTODO: O enfoque conceitual e descritivo enlaça-se com os subsídios teórico-práticos da Educação 
voltada para os Direitos Humanos, aplicada particularmente na formação jurídica. RESULTADOS: A 
pesquisa ainda está em andamento, verificando-se a necessidade de uma educação emancipadora, 
especialmente voltada para o ensino jurídico. CONCLUSÃO: O giro pedagógico sugerido por Ricoeur 
propicia reflexões profundas e interessantes a respeito da condição humana e de seu constante progresso.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Educação Jurídica; Responsabilidade; Moral. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM 

  



 

 

 

GRUPO DE SENTENÇA: ANÁLISE EMPÍRICA SOBRE SEU 

FUNCIONAMENTO NA COMARCA DE PETRÓPOLIS – RIO DE JANEIRO 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Thayná Silva Conceição Teixeira; Maria Badia Medici; Beatriz Magrani Sampaio 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Klever Paulo Leal Filpo 

 
RESUMO: Trata-se de pesquisa empírica qualitativa voltada para compreender o funcionamento do 
Grupo de Sentença instituído pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e sua atuação em processos 
originários da Comarca de Petrópolis, bem como refletir sobre o aparentente antagonismo existente entre 
ele e princípios processuais consagrados. No aspecto metodológico, combina uma revisão da legislação 
aplicável e também bibliográfica com o estudo de casos submetidos ao grupo de sentença, incluindo a 
análise de peças processuais que se insurgiram contra a atuação desse grupo. O Grupo de Sentença foi 
instituído pelo TJERJ por meio da Resolução 41/2013 com o objetivo de agilizar o desfecho dos 
processos, estabelecendo como meta inicial o julgamento de todos aqueles ingressados até 31 de 
dezembro de 2006. A justificativa foi de que a experiência havia sido bem sucedida anteriormente, quando 
um mutirão de juízes permitiu que o Tribunal cumprisse a Meta 2, baixada pelo Conselho Nacional de 
Justiça. Posteriormente, com a Resolução TJ/OE/RJ Nº 14/2015, o grupo passou a funcionar de modo 
regular para contribuir no alcance de boas metas de produtividade. A resolução fixa critérios para a 
composição e atuação do grupo. Na prática, quando algum juiz de primeira instância encontra-se com 
dificuldades na prolação de sentenças devido ao acúmulo de causas para serem decididas, pode enviar 
processos para serem sentenciados pelo referido grupo. Segundo o Tribunal, a medida vem contribuindo 
para uma prestação jurisdicional mais célere. Contudo, são relativizados os princípios do “juiz natural” e 
da “identidade física do juiz”. Estes princípios vinculam o ato de sentenciar ao juiz que, por força de lei 
anterior, tem competência para julgar aquele determinado processo mediante livre distribuição (sorteio) 
assegurando a imparcialidade do julgamento e garantindo que o juiz que colhe as provas deverá proferir 
a sentença. Já no grupo de sentença o sentenciante não detém nenhum contato anterior com os autos ou 
com as partes. Assim, a problemática da pesquisa gira em torno do antagonismo entre tais princípios e o 
grupo de sentença, o qual vem causando controvérsias. Há quem sustente que o referido grupo seria 
verdadeiro tribunal de exceção. Não encontra previsão legal e é criticado por muitos advogados e até 
alguns juízes. Não obstante, a medida vem sendo respaldada inclusive por decisões dos Tribunais 
Superiores, prevalecendo, em síntese, o entendimento de que “não há ofensa ao princípio do juiz natural 
nem ao princípio da identidade física do juiz a remessa dos autos ao grupo de sentença para julgar a 
causa” (STF, RE 944.955). Segundo o lema da Meta 2 do CNJ, “bater recordes é garantir direitos”. Com 
efeito, um dos resultados da pesquisa é a percepção de que a busca pela celeridade e o atingimento de 
metas quantitativas tem justificado a flexibilização de princípios processuais considerados relevantes, 
podendo afetar a qualidade da prestação jurisidicional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Grupo de Sentença; Tribunal de Justiça; Princípios Processuais; Estudo de 
Casos. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq 

  



 

 

 

ESTUDO DE CASOS DE VIOLÊNCIA ESCOLAR ATENDIDOS PELO 

CONSELHO TUTELAR EM PETRÓPOLIS – RJ 
 

 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Beatriz Magrani Sampaio; Laura Macedo Diniz Marques Pereira; Maria Badia Medici 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Klever Paulo Leal Filpo 

 
RESUMO: A pesquisa em tela, contemplada com bolsas PIBIC, é desenvolvida no Grupo 

Interdisciplinar de Pesquisa Empírica sobre Administração de Conflitos (GIPAC) do qual fazem parte 

alunos bolsistas e voluntários da graduação e do mestrado em Direito da UCP, contando também com 

alunos do ensino médio, integrantes do Programa Jovens Talentos da FAPERJ. Um de nossos objetos 

de pesquisa são os conflitos escolares, ou seja, disputas surgidas no ou a partir do ambiente da escola, 

envolvendo alunos, professores, administradores, pais e a comunidade como um todo. Interessa-nos 

compreender como são administrados e as circunstâncias que os levam a ultrapassar os muros da escola 

para se transformarem em demandas cíveis e criminais complexas e potencialmente graves, bem como 

analisar o emprego de formas consensuais de resolução desses conflitos. AGUINNSKY et al (2014) 

observaram que ao mesmo tempo em que se propaga o alarde sobre o agravamento de crimes praticados 

por adolescentes, alinhados aos reclames pela redução da idade penal, verifica-se a ampliação da 

judicialização de conflitos que envolvem situações de baixo potencial ofensivo, como conflitos nas 

escolas, que podem resultar na imposição de medidas socioeducativas, prejudiciais para os jovens. 

Observações realizadas até o momento sugerem que meios como a mediação e a conciliação raramente 

são utilizados nesses casos, que acabam sendo judicializados, quando poderiam ser enfrentados ainda em 

sede extrajudicial, de forma inclusiva. Na pesquisa em pauta, temos o objetivo de observar, compreender 

e descrever as formas como esses casos de violência escolar são atendidos pelo Conselho Tutelar (CT) 

em Petrópolis. Metodologicamente, a investigação se utiliza de dados coletados por meio de entrevistas 

e observações que temos realizado em escolas e nos dois CTs existentes na cidade, assim como a análise 

de casos, quando autorizada. Foram entrevistados dois conselheiros, uma ex-estagiária de um dos 

Conselhos, duas diretoras de escolas públicas e uma diretora de escola particular. Uma das dificuldades 

encontradas foi a abertura das diretoras de escolas particulares para a pesquisa, pois temem a exposição 

da instituição quando se fala em conflito. Como resultados parciais, percebemos que não é comum, 

dentro do recorte espacial considerado, que o CT intervenha em casos de violência escolar. Quando se 

trata da vida escolar, sua atuação costuma ficar restrita ao acompanhamento da freqüência do estudante 

às aulas, com notificação aos pais em casos de ausência reiterada. Houve relatos de que ocorrências mais 

graves podem ser abordadas pela Ronda Escolar, ligada à Guarda Municipal, que é acionada pelo diretor 

da escola em casos graves. O próximo passo será verificar como atua a ronda na resolução desses 

conflitos. A pesquisa também revelou dificuldades no enfrentamento desses conflitos nas escolas e 

também nos CT, por exemplo: a ausência de informação da população em geral. 

PALAVRAS-CHAVE: Conflitos Escolares; Judicialização; Conselho Tutelar; Pesquisa Empírica. 

ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM 



 

 

 

VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS EM PAUL RICOEUR 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Laís Félix Santos; Cecilia Cariboni Gouvea 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Sergio de Souza Salles 

 
RESUMO: Os direitos humanos precisam ser sempre repensados, sobretudo em tempos de crescente 
violência e ampla suspeição teórica e prática (cf. SALLES & SALLES, 2014). Mas, em que consiste a 
“violência” contra a qual debatem tanto os que defendem quanto os que criticam os direitos humanos? 
Na presente pesquisa, espera-se lançar luz sobre a relação entre a violência e os direitos humanos a partir 
da investigação filosófica desenvolvida por Paul Ricoeur, sobretudo em “O si-mesmo como um outro” 
e “O Justo”. Com efeito, em tais obras, assume-se como hipótese de investigação “a violência como 
destruição por algum outro da capacidade de agir de um sujeito” (RICOEUR, 1991b, p. 186). Ora, 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. Se a violência se instaura como negação daquelas capacidades que são reconhecidas ao sujeito 
do direito, 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?”.  
Mas, ao seu olhar para a prática contra a violência como tarefa a ser realizada já não se descobre que as 
instâncias que deveriam a ela se opor também são a sua causa? Não seria o próprio exercício de qualquer 
força, poder ou autoridade instaurados devedores da violência que pretendem combater? Como entender 
o exercício prático da força, do poder e da autoridade como (não) reconhecimento da igual estima e do 
igual respeito devido ao sujeito dos direitos humanos? Em suma, é possível exercer uma violência 
instituída como legítima no marco teórico da igual estima e do igual respeito devidos à dignidade da 
pessoa capaz?  Tais questões justificam a investigação da complexa e da vasta problemática da violência 
e dos direitos humanos em seus paradoxos na obra de Paul Ricoeur.  A filosofia do “sujeito capaz” 
conduzirá o filósofo ao limiar da ideia de justiça, entre a legalidade e a eticidade, cuja regra visa 
interromper a lógica da violência graças à instauração, pela palavra justa, da igualdade de estima e respeito 
entre os pacientes e os agentes da (inter)ação. No âmbito do trabalho cuidadoso de reflexão sobre a 
presença histórica da violência e da não-violência, emerge a oposição entre a violência e a linguagem (ou 
a palavra e o discurso), graças à qual se sustenta a seguinte convicção: “ninguém pode defender a violência 
sem se contradizer” (RICOEUR, 1991a, p. 60).  A presença do homem não-violento na história talvez 
possa assim ecoar do testemunho pessoal às instituições. Não obstante, o Estado, em suas feições 
modernas, parece ser a única instância na qual a violência já está justificada e legitimada contra toda 
violência ilegítima. Ao paradoxo político do Estado, entre a legitimidade e a violência, somam-se as 
reflexões sobre o poder e a autoridade em diálogo com Weber e Arendt, por um lado, e Rawls e 
Habermas, por outro (cf. RICOEUR, 1990; 2010).  Daqui emerge o “enigma do Estado” que parece 
consistir na limitação da violência por sua legitimação exclusivista e no compromisso com a ideia de 
justiça através de suas instituições e regras, paradoxalmente incapazes de suprimir a violência entre os 
homens.   
 
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): 
Ana Leticia Saldanha Costa; Clariana Corrêa Mussel Tavares do Prado 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Ave Regina de Azevedo Silva 

 
RESUMO: INTRODUÇÃO: Pesquisadores, professores e pais preocupam-se com cargas excessivas das 
mochilas das crianças no dia-a-dia (BRACKLEY; STEVENSON; SELINGER, 2009). 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: O hábito de realizar atividades em um único lado está treinando o 
corpo para que os seus dois lados sejam assimétricos (CIPRIANO, 2005). A ergonomia é um item de 
prevenção, pois, através de mudanças estruturais, consegue-se interferir no cotidiano das pessoas (SÁ, 
2002). OBJETIVOS: Esta pesquisa tem 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: População: 200 estudantes de Escolas privadas e públicas no Município de 
Petrópolis, de ambos os gêneros, na faixa etária de 13 a 15 anos de idade. 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 autorizarem a participação do menor assinarão o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e o estudante concordando em participar o Termo de Assentimento 
Livre e Esclarecido. Será aplicado um questionário, verificação do peso do estudante e da sua mochila, 
análise ergonômica e o trabalho educativo ergonômico na escola durante quatro encontros (3 seguidos 
uma vez por semana e o 4º após um mês)  no período de agosto de 2017 a julho de 2018. Palavras-chave: 
ergonomia, estudante, fisioterapia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: promoção da saúde,; estudantes; fisioterapia; postura. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: UCP 

  



 

 

 

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA CAPACIDADE FUNCIONAL DOS 

PACIENTES COM ARTROSE 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
C Fernanda dos Santos da Silva; Adriana Pereira de Souza; Deborah Almeida Costa Novato; Ana Letícia 
Saldanha da Costa; Lilia Afonso Santos; Raíssa Salles Santos. 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Ave Regina de Azevedo Silva 

 
RESUMO: INTRODUÇÃO: É considerada a osteoartrose uma insuficiência qualitativa e quantitativa 
da cartilagem articular (PUCINELLI apud SATO, 2004). O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a 
capacidade funcional dos pacientes com Artrose nos joelhos e coluna vertebral. FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA: A diminuição progressiva das funções fisiológicas, cognitiva e motora do ser humano no 
envelhecimento resulta em processos patológicos associados à redução da aptidão física e das capacidades 
motoras para a realização de tarefas da vida diária, como a força muscular, a flexibilidade, o equilíbrio e 
a potência aeróbica (DIAS; SALVADOR; CUCATO apud DOMINGUES; LEMOS, 2010). O 
tratamento fisioterapêutico tem a finalidade diminuir a dor, melhorar ou manter a força muscular dos 
grupos envolvidos na articulação afetada e melhorar ou manter a amplitude de movimento da articulação, 
com consequente melhora da função especialmente do padrão da marcha, permitindo a preservação das 
atividades da vida diária (PUNCINELLI apud SATO, 2004). METODOLOGIA: Participaram da 
pesquisa 8 pacientes de ambos os gêneros, na faixa etária de 52 a 72 anos de idade, tendo como profissão 
um armador de ferragem, uma agente de saúde, uma costureira, três donas de casa e duas domésticas. 
CONDUTAS UTILIZADAS: calor, TENS, massagem, exercícios de alongamento, exercícios de 
fortalecimento muscular, reeducação proprioceptiva, conscientização postural e orientações 
ergonômicas. Obteve-se após as sessões diminuição do quadro álgico, relaxamento muscular, aumento 
da amplitude de movimento, aumento da força muscular, reeducação proprioceptiva e conscientização 
postural. Percebeu-se a grande importância do paciente receber o aprendizado, para que ele possa manter 
no seu dia a dia as orientações para as atividades de vida diária contribuindo para uma melhor 
funcionalidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: artrose; capacidade funcional; fisioterapia. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM 

  



 

 

 
PERCEPÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS: 

UM ESTUDO COM FAMÍLIAS DE PETRÓPOLIS-RJ 
 

 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Calebe Fita da Silva; Francyne dos Santos Andrade; Fabíola Leandra Barbosa Cordeiro Raybolt; 
Yasmim Domingos Antunes. 
 
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 que, independentemente de onde ocorra, 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 pertinente uma vez que esta exerce influência 
na afetividade e no agir do ser humano. O presente trabalho objetivou delinear o perfil das famílias 
assistidas pela Pastoral da UCP e investigar a percepção social destas a respeito da VD praticada contra 
crianças. 27 representantes de cada família 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. Os participantes tinham em média 38 anos, sendo a maioria do 
sexo feminino (77,8%). Somente 14,3% possui ensino fundamental completo. 59,3% encontram-se 
desempregados e tem o auxílio do Programa Bolsa Família como única fonte de renda. 14,8% possuem 
algum membro da família que faz uso abusivo de álcool e 18,5% de outras drogas. 60% tem histórico de 
doenças mentais ou deficiência entre os membros da família. Quanto à percepção social da VD, 66,7% 
dos participantes acreditam que o abuso de álcool e outras drogas é o principal propiciador da violência 
no âmbito familiar. 63% concordam que casos de violência devem ser discutidos apenas entre os 
familiares e 33,3% acham compreensível que uma pessoa crescida em uma família violenta agrida seus 
filhos. 22,2% atribuem transtornos mentais a quem pratica violência contra crianças. 29,6% concordam 
que a falta de dinheiro e o desemprego contribuem para situações de violência contra crianças. 92,6% 
discordam de que bater nos filhos ajuda a educá-los. O abandono (63%) e abuso/exploração sexual 
(59,3%) são vistos como os mais frequentes contra crianças e adolescentes, e os pais e padrastos (59,3%) 
são vistos como principais agressores. 25,9% relataram já ter sofrido algum tipo de violência por parte 
de algum(a) parceiro(a). 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% da 
amostra relata maus tratos físicos contra crianças no último ano. 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. 
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AUTORREGULAÇÃO DE VALORES E SENTIDO DE VIDA 

 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Jonh Lennon Ribeiro Lino; Mirelli Aparecida Neves Zimbrão; Silvia Zalona Vieira; Tarso Barreto da 
Silva; Thaís de Castro Marchon; Alice Alves de Freitas Melo; Catarina Coutinho Amaral; Cidnea Esteves 
Amorim Loureiro; Gláucia Barbosa da Silva Gomes; João Henrique S.C. A. Netto; Luis Felipe Silva 
Rodrigues; Nathalia Pujol Fernandes; Carlota Beralt Moreira; Larissa Abranches Arthidoro Coelho 
Rocha; Mônica Luiza de Moura; Pilar Crespo Lopes Magnavita. 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Cleia Zanatta Clavery Guarnido Duarte 

 
RESUMO: A pesquisa tem como foco conhecer estratégias de autorregulação de valores, utilizadas por 
estudantes universitários e mensuradas pela escala de autorregulação de valores, cujos resultados serão 
comparados aos da escala 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? Neste projeto 
optou-se por avaliar 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 dos participantes. Os 
constructos perdão e esperança integram a pesquisa a partir das seguintes hipóteses: pessoas 
significativamente autorreguladas em valores apresentam maior probabilidade de perdoar e de realizar 
sentido de vida?  Pessoas significativamente 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; construir e 
validar a escala de autorregulação de valores, na perspectiva da Logoterapia; validar as escalas de perdão, 
esperança e autorregulação de valores com a população brasileira; 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 a aprendizagem 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 empírica, quantitativa, correlacional com quatro escalas que serão 
aplicadas em 1000 estudantes universitários, recrutados em diferentes estados da Federação Brasileira, 
num total de 100 por cidade. A análise de dados, será feita a partir de conceitos estatísticos adequados 
aos objetivos da pesquisa. Como resultados foi construída a escala de autorregulação de valores e 
validadas todas as escalas com a população brasileira e um estudo piloto para verificar o desempenho das 
escalas de autorregulação de valores comparado com a de sentido de vida. 
 
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): 
Carolina Bayão da Silva; Daniela Roberta de Paula Pereira; Francyne Andrade; Nathalia Melo de 
Carvalho; Rafael Welington Moreira Botelho; Juliana Barbatti de Lima. Pesquisadores: Letícia 
Nascimento Mello; Sylvio Pecoraro Junior; Diogo Fagundes Pereira 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Cristiane Moreira da Silva 

 
RESUMO: O aumento exponencial da participação de especialistas psis em diferentes dispositivos 
midiáticos justificam o problema proposto: como psicólogos fazem uso das tecnologias de comunicação 
para fins profissionais e quais os efeitos dessas práticas na construção da Psicologia enquanto ciência e 
profissão? A metodologia está pautada naquilo que Mol (2002) indica como um estilo de investigação 
praxiográfico, afirmando que nas práticas os objetos são feitos (enacted), isto é, eles existem por meio 
das práticas e não antes delas. Tendo como base o campo de estudos das Ciências Tecnologias e 
Sociedade foi feito um rastreamento da participação de psicólogos em revistas, perfis profissionais no 
Facebook, sites, blogs e televisão. Os dispositivos analisados foram selecionados pelo alcance e número 
de interações de usuários no período de agosto a novembro de 2016. O levantamento evidenciou a 
participação constante de psicólogos em oito das dez principais revistas vendidas no Brasil, geralmente 
com o intuito de ensinar modos de viver. As páginas de psicólogos no Facebook mantêm conteúdos de 
aconselhamento e dicas recorrendo a imagens e frases curtas motivacionais. Nos sites há prestação de 
serviços, cursos para a formação de psicólogos e atendimento on-line. Nos blogs há ênfase na produção 
de textos. Todos os dispositivos anteriores enfatizam assuntos sobre relacionamentos e psicopatologia, 
destacando depressão e ansiedade. Em programas de televisão, essa participação está restrita a dar 
opiniões sobre situações polêmicas e direcionar modos de vida. A versão da Psicologia construída na 
mídia é de uma ciência que ensina formas de viver melhor, orienta acerca de relacionamentos e 
psicopatologia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: produção de subjetividade; mídia; especialista psi. 
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VOCÊ ESTÁ FELIZ COM MEUS ÊXITOS E OPORTUNIDADES? 
MANUTENÇÃO DA DOMINÂNCIA SOCIAL E SCHADENFREUDE NA 

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES PARA GRUPOS EM 
DESVANTAGENS SOCIAIS 

 
 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Natália Mazzoni Boechat 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Diana Ramos de Oliveira 

 
RESUMO: Este estudo deseja investigar a percepção de ameaça (econômica, sexual e física) e seus efeitos sobre a 
dominância social e Schadenfreude - ideia de que as pessoas têm prazer com infortúnios alheios. Pesquisas anteriores 
mostraram que os membros dos grupos de alto status revelam um favoritismo endogrupal que, por sua vez, se 
mostram a favor da desigualdade social (Sidanius, Levin, Rabinowitz, & Federico, 1999; Jackson & Esses, 2000). 
Contudo, poucas pesquisas investigam a contribuição da percepção da ameaça intergrupal e manutenção da 
dominância. O objetivo do estudo é investigar como as atitudes intergrupais do grupo dominante determinam a 
manutenção da dominância, ademais de conhecer como as ameaças podem influenciar a Schadenfreude. Para testar 
este modelo, realizou-se o estudo com uma manipulação experimental, por uma amostragem geral em diferentes 
campos profissionais e outro com uma amostra por conveniência com estudantes de psicologia da Universidade 
Católica de Petrópolis. Os dois grupos foram convidados a lerem uma breve passagem em um jornal sobre a 
ameaça econômica, sexual, e física. Todos os grupos completaram os instrumentos SDO - Social Dominance 
Orientation (SDO) e Schadenfreude. Os resultados encontrados mostraram que os participantes apresentaram uma 
diferença significativa na ameaça sexual (M=3,98, DP=0,34) em comparação com os outros estímulos, o que 
significa a presença de um nível mais elevado na orientação à dominância social, ou seja, o desejo geral de relações 
desiguais entre grupos sociais. A orientação para a dominância social implica a tendência a preferir relações 
hierárquicas entre grupos e a considerar os membros do grupo de pertença como superior, pelo que pode ser 
considerado um dos fatores psicológicos que induzem à aceitação que legitimam a desigualdade social.  Por outra 
parte, os resultados na Schadenfreude mostraram 80% no estímulo de ameaça sexual. O Estudo obviamente apresenta 
limitações como missing dates, o que comprometeu a análise e a fiabilidade do estudo, além de uma amostra 
majoritariamente feminina. Para o próximo estudo pretende-se aumentar o número da amostra de forma 
equilibrada afim de reduzir possíveis tendências. Espera-se que esta pesquisa possa oferecer uma reflexão sobre 
questões importantes, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e de relações 
intergrupais, destinadas a reduzir a ansiedade e percepção de ameaça intergrupal, sendo estas consideradas formas 
de redução do preconceito. Além disso, visa a melhor compreensão dos processos psicossociais subjacentes a 
sentimentos experimentados por pessoas, quando os demais (colegas ou amigos) tiveram um revés ou conseguiram 
algo. Com esta aproximação teórica e empírica, esperamos que os resultados contribuam para a literatura científica. 
Pretende-se através destes resultados criar programas de intervenção que venham a minimizar as percepções de 
ameaça. 
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A CLÍNICA PSICANALÍTICA E OS FENÔMENOS PSICOSSOMÁTICOS 
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RESUMO: Esta pesquisa foi iniciada no segundo semestre de 2014 com o objetivo de investigar o fenômeno 
psicossomático (FPS) tendo como referencial teórico a psicanálise lacaniana. O FPS é compreendido na psicanálise 
lacaniana como uma marca que lesiona o corpo através de uma indução significante. Atualmente, a pesquisa é uma 
pesquisa de intervenção cuja relação pesquisador/objeto pesquisado é dinâmica e determina os caminhos da 
pesquisa, pois fazem parte do mesmo processo. A abordagem metodológica concerne no mais íntimo grau à 
experiência psicanalítica, onde a teoria será discutida juntamente com a clínica, uma vez que o saber do inconsciente 
só pode ser apreendido pela escuta daquele que fala, o que evidencia a singularidade de cada caso clínico. A 
pesquisa-intervenção consiste no Projeto de Intervenção intitulado Psico-RetoCrohn que vem sendo executado 
no Serviço de Psicologia Aplicada, como um serviço de atendimento psicanalítico a pacientes com colite ulcerativa 
e doença de Crohn, doenças inflamatórias intestinais (DII), de caráter crônico e causa desconhecida, que têm 
repercussões psicológicas tanto no aparecimento dos sintomas quanto no seu agravamento. Essa etapa da pesquisa 
tem como objetivo verificar se essas doenças podem ser consideradas psicossomáticas dentro do rigor teórico 
lacaniano e extrair uma direção de tratamento possível para os casos em curso. Com dezesseis pacientes em análise, 
alguns com um ano completo de trabalho, pode-se considerar como resultados de pesquisa os seguintes pontos: 
1) Só podemos considerar uma DII como fenômeno psicossomático a partir do discurso do sujeito do inconsciente 
em relação ao significante e ao trauma; 2) O estabelecimento da transferência comumente é mais difícil e, 
consequentemente, não há retificação subjetiva; 3) No entanto, um manejo da transferência pode ser possível 
nestes casos. Um ponto da direção do tratamento ainda em investigação é a interpretação. Investigamos se o FPS 
poderia ser interpretado diretamente, pois segundo alguns autores, o trabalho com os significantes (holófrase) 
poderia ter um efeito de estabilização ou remissão sobre os FPS.  Entretanto, outros autores lacanianos contestam 
o valor clínico desse tipo de intervenção, verificando um efeito negativo sobre o fenômeno. Atualmente, a pesquisa 
verifica os efeitos da interpretação sobre o FPS. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fenômeno Psicossomático (FPS); Psicanálise; Direção de Tratamento. 
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RESUMO: Em face da necessidade de formação superior para o exercício de determinadas profissões, o 
ensino universitário tem o objetivo de preparar os estudantes para atuar em algumas profissões 
reconhecidas socialmente. É importante destacar que a responsabilidade pela formação é também do 
estudante, que precisa se envolver no processo de ensino-aprendizagem, produzindo 
conhecimentos/modos sobre estudar e aprender. Tendo em vista a importância das práticas de ensino-
aprendizagem na formação universitária, queremos responder a seguinte questão: Quais as representações 
sociais do estudar e do aprender para diferentes grupos de estudantes universitários? A Teoria das 
Representações Sociais (TRS) foi criada por Serge Moscovici, objetivando a exploração do conhecimento 
do senso comum, visto que esse conhecimento alimenta a comunicação e as práticas sociais. Para a 
pesquisa, trabalharemos com a abordagem estrutural da TRS formulada por Jean-Claude Abric. Nesta 
abordagem, também chamada de Teoria do Núcleo Central (TNC), o objetivo é conhecer os conteúdos 
e a estrutura das RS investigadas.  Quanto ao método, observaremos 262 estudantes universitários, 
formando 2 grupos com 118 estudantes de Psicologia e 144 estudantes de Direito, de ambos os sexos, 
cursando a partir do terceiro período das graduações supracitadas da Universidade Católica de Petrópolis 
(UCP). Quanto ao instrumento/procedimentos, realizamos a coleta de dados por meio de questionário 
composto pelas seguintes questões: evocação livre com os termos indutores ‘estudar’ e ‘aprender’, 
questões exploratórias sobre o tema, além dos dados pessoais (idade, sexo, ocupação, período, curso 
entre outros). O instrumento foi aplicação coletiva em sala de aula. Quanto à análise de dados, as 
evocações livres foram analisadas utilizando a análise prototípica com o software EVOC 2005 e os dados 
pessoais por análise estatística (frequência e percentual). Feita a análise preliminar em relação ao número 
de palavras evocadas, no provável núcleo Central das RS do estudar para alunos de Psicologia figuraram 
as cognições aprender, conhecimento, dedicação e livros; e já no provável núcleo Central das RS do 
estudar para alunos de Direito apareceram os elementos aprendizado, conhecimento, dedicação, futuro, 
leitura e livros. Quanto ao provável núcleo Central das RS do aprender para alunos de Psicologia 
figuraram as cognições atenção, compreender, conhecimento e crescimento. No provável núcleo Central 
das RS do aprender para alunos de Direito apareceram os elementos conhecimento, crescimento e 
estudar. Os alunos de Direito se diferenciam por representarem o estudar pensando na leitura que fazem 
e no futuro almejado; já os alunos de Psicologia se destacam por representar o aprender pelas ideias de 
prestar atenção e compreender. Estudar e aprender são representados de forma diferente entre eles, 
provavelmente, pelo tipo de conhecimento que precisam dominar e as estratégias que utilizam. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais; Estudar; Aprender.  
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RESUMO: A publicação do livro “Principles of Human Experimental Technique” pelos pesquisadores 
William Russel e Rex 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 levam a alterações no metabolismo, diminuição na taxa de 
divisão celular e síntese proteica, aberrações cromossômicas e morte com desprendimento da 
monocamada. 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, o Inmetro, busca reunir esforços no sentido de garantir linhagens de qualidade 
certificada, isentas de contaminação, que possam ser disponibilizadas a grupos ligados ao Renama – Rede 
Nacional de Métodos Alternativos. Para isto, aplicaremos metodologias de detecção de micoplasmas e 
ferramentas de identificação de perfil genético de linhagens humanas, por STR, de modo a garantir a 
qualidade destas linhagens. Ao longo de 12 meses do projeto, numa colaboração com a UCP, 
representada por graduandos de Iniciação Científica, buscaremos consolidar matéria-prima de alta 
qualidade para a implantação dos métodos alternativos no país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Linhagens Celulares, Testes in vitro, Controle de Qualidade, Autenticidade, 
Micoplasmas, Coleção biológica. 
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INTERCULTURALIDADE: UM ESTUDO DE AUTO E HETERO-
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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), através 
de 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: Crenças; Estereótipos, Interculturalidade. 
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ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO DAS ESCALAS “ATTIBUTION 
QUESTIONNAIRE – AQ-27” PARA DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS 
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RESUMO: A estigmatização representa um desafio à humanidade, visto que se torna penosa não só 
interpessoalmente e socialmente, como também pessoalmente. Para compreender os efeitos da 
estigmatização, torna-se necessário a construção/validação de instrumentos capazes de mensurar tal 
efeito. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi adaptar a Escala Attribution Questionnaire - AQ-
27 para dependentes no Brasil. O AQ-27 configura-se como um questionário breve acerca de um paciente 
imaginário chamado “Harry” de 30 anos de idade com esquizofrenia, para o presente estudo será descrito 
um paciente “José” com dependência de substâncias. Os participantes são convidados a avaliar o quanto 
eles concordam com cada declaração em uma escala de Likert de 1 (não em todos) a 9 (muito) (Corrigan 
et al., 2003). Segundo Beaton et al. (2002), o processo de tradução e adaptação cultural consta de cinco 
passos: tradução do instrumento original, síntese das traduções, retrotradução, avaliação do comitê de 
peritos e pré-teste. A tradução do instrumento original foi realizada por Pereira Santos & Faria (2016) 
apresentando propriedades psicométricas adequadas para a população brasileira. Assim, optou-se por 
utilizar a versão brasileira AQ-26B e adaptá-la para avaliar a percepção da população para dependentes 
de substâncias. A seguir, foi elaborada uma avaliação e adaptações por dois especialistas, resultando em 
uma versão única das duas adaptações. A partir da síntese do questionário, o penúltimo passo foi 
submeter todo o material ao Comitê de Peritos. O Comitê foi formado por um professor de conhecedor 
do tema do questionário e da escala original. A finalidade desta etapa foi produzir uma versão final, 
procurando garantir as equivalências semântica, idiomática e cultural entre o instrumento original e o 
instrumento traduzido (Beaton et al., 2002). As escalas de estigma social validadas para o Brasil poderão, 
futuramente, contribuir na investigação dos efeitos do estigma de indivíduos com transtornos mentais, 
assim como incentivar profissionais de saúde a incluir a redução do estigma como parte do tratamento 
dos pacientes. Já que intervenções que reduzam o estigma são mais prováveis de serem mais eficazes e 
duradouras (Link, Mirotznik, Cullen, 1991; Ritsher, Otilingam, Grajales, 2003). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estigma Social; Validação de Instrumentos; Propriedades Psicométricas. 
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OBSERVATÓRIO DA IMPLANTAÇÃO DO BANCO NACIONAL DE 

PERFIS GENÉTICOS COM FINS DE PERSECUÇÃO PENAL 
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RESUMO: Introdução: A partir da elucidação da estrutura tridimensional do DNA, diversos foram os 
avanços biotecnológicos, impactando especialmente a biologia forense. A partir dos anos de 1980, a 
técnica de DNA fingerprinting tornou-se comum e permitiu o desenvolvimento da identificação humana 
criminal, culminando com o estabelecimento de bancos de perfis genéticos. O DNA forense ganhou tais 
dimensões que passou a figurar em filmes e seriados que retratam rotinas investigativas, como Crime 
Scene Investigation (CSI) e a fazer parte do imaginário popular. No entanto, deve-se ter em mente que 
as produções ficcionais não têm compromisso com a realidade e criam uma imagem fantasiosa que 
supervaloriza a prova técnica, especialmente de DNA. Este é o chamado “Efeito CSI”, que pode ser 
perigoso, sobretudo quando atinge os operadores do direito. O trabalho teve como objetivo analisar o 
“Efeito CSI” entre advogados criminalistas de Petrópolis-RJ. Metodologia: Foi realizada pesquisa 
descritiva, quali-quantitativa, a partir de um inquérito com 6 perguntas aplicado a 17 advogados 
criminalistas da cidade de Petrópolis. Ao se entregar o questionário, uma breve explicação sobre o tema 
era oferecida pela pesquisadora. O respondente assinava o Termo de Consentimento, concordando em 
participar da entrevista e os dados de identificação eram destacados para mantê-la em sigilo. Resultado: 
A análise mostrou que 65% dos participantes assistem a série de TV americana sobre investigação 
criminal CSI ou a outra do mesmo gênero. Quando questionados a respeito da veracidade dos fatos 
apresentados nas séries televisivas, 47% dos participantes acreditam que as mesmas transmitem 
parcialmente a realidade da investigação criminal e 41% acreditam que elas criam cenas totalmente 
distantes da realidade. Em relação ao impacto que essas séries de ficção científica forense têm gerado na 
população, cerca de 45% dos entrevistados disseram que elas servem apenas para o lazer do telespectador, 
enquanto 40% afirmaram que elas auxiliam a população no entendimento da prova científica. Quando 
questionados se o uso da tecnologia é essencial em uma investigação, 82% dos participantes afirmaram 
que ela é essencial em todos os tipos de investigação contra apenas 18% que afirmou que depende do 
tipo de caso apresentado. A maioria dos entrevistados (94%) acredita que a mídia tem o poder de 
influenciar a sociedade na persecução penal e 76% acreditam que essas séries televisivas têm influenciado 
os processos de tomada de decisão em contextos judiciais. Conclusão: A maioria dos participantes 
acompanha séries televisivas sobre investigação criminal, mas reconhecem que as mesmas não 
transmitem totalmente a realidade de uma investigação. No entanto, a maioria dos entrevistados acredita 
que o uso da tecnologia é essencial em todas as investigações, levando a desvalorizar outros meios de 
prova, o que pode comprometer a persecução penal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ciência Forense; Investigação Criminal; DNA; Efeito CSI; Mídia. 
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RESUMO: Os transtornos depressivos se caracterizam pela presença de humor triste, vazio ou irritável, 
acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de 
funcionamento do indivíduo. Existem diversos tratamentos psicológicos eficazes para os transtornos 
depressivos, mas são geralmente caros e de difícil acesso. Por outro lado, as vantagens das intervenções 
on-line e autoguiadas são o menor custo para o cliente, um alcance geográfico maior, pois basta o usuário 
ter acesso à internet, maior acesso aos serviços por causa da privacidade do tratamento, etc. Essas 
intervenções demonstraram ser efetivos na redução de sintomas depressivos. O Deprexis 
(https://deprexis.broca.io/pt/) é um programa de intervenção online auto-guiado desenvolvido para 
ajudar as pessoas que sofrem de sintomas depressivos (MEYER et al., 2009) e tem demonstrado eficácia 
bastante satisfatória em outros países. Até onde sabemos, nenhum estudo ainda foi feito utilizando esse 
formato de tratamento no Brasil. Os objetivos desta pesquisa são: (1) replicar no contexto cultural 
brasileiro os estudos empíricos de eficácia que são feitos em outros países com o Deprexis;  (2) estudar 
a experiência dos usuários com o programa e explorar potenciais mediadores e moderadores da mudança;  
(3) avaliar a adaptação da tradução para o português e avaliar a viabilidade geral da Deprexis em uma 
amostra brasileira; (4) estudar a experiência dos usuários de Deprexis; (5) analisar como a interface é 
estruturada e que recursos estéticos atuam como mediadores e (6) fazer reflexão crítica e teórica sobre a 
utilização de novas tecnologias de informação como ferramentas de intervenção em saúde em geral e na 
saúde mental em específico. Esse ensaio clínico randomizado incluirá 128 adultos brasileiros maiores de 
18 anos com sintomas depressivos clinicamente significativos. Não serão incluídos candidatos que 
tenham um outro diagnóstico psiquiátrico que requeira atenção principal (exemplo, transtorno bipolar, 
psicótico, ataques de pânico). Os clientes selecionados terão acesso ao Deprexis.  No momento, estamos 
construindo o site para recrutamento dos participantes e nos organizando para fazer as entrevistas com 
os mesmos. Espera-se ampliar o escasso corpo de conhecimento sobre opções de tratamento eficazes 
para os brasileiros e gerar reflexão sobre o papel da tecnologia nos cuidados em saúde mental. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicoterapia cognitivo-comportamental; Internet; Online; Depressão. 
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LOGÍSTICA DE TRANSPORTES E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS 
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RESUMO: O projeto tem por objetivo analisar as práticas sustentáveis relacionadas à Logística Reversa 
no município de Petropólis-RJ. A Política Nacional de Resíduos Sólidos surgiu para responsabilizar 
também as empresas pelo descarte ou recolhimento de quaisquer resíduos que possam afetar o meio 
ambiente, uma vez que até então, havia legislações específicas para cada tipo de resíduo. A obrigação legal 
somada ao aumento da preocupação ambiental levou à aplicação mais frequente de práticas sustentáveis. 
E nesse contexto, a logística reversa se apresenta como uma importante ferramenta no tratamento 
adequado dos resíduos, de forma que as empresas se apoiem sobre o tripé da sustentabilidade, composto 
por aspectos sociais, ambientais e econômicos, isto é, a empresa pode então cumprir parte de sua 
responsabilidade social, colaborar com a preservação do meio ambiente e, ter benefícios financeiros, no 
caso de a política ser bem aplicada. Para desenvolver esse projeto, adotou-se o método de pesquisa 
bibliográfica e a pesquisa de campo em que foi aplicado um questionário para esclarecer e aprofundar os 
conhecimentos sobre as práticas de comportamento de consumo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Práticas de Sustentabilidade; Logística Reversa; Meio Ambiente. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MODELAGEM DE OTIMIZAÇÃO 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Diego Fernandes Vogel; Roberta Christ Alves 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Eliane dos Santos de Souza Coutinho 

 
RESUMO: O planejamento dos níveis de produção e estoque é um dos problemas fundamentais que as 
empresas enfrentam. Esse processo leva em consideração a previsão de demanda e as restrições de 
recursos para períodos posteriores e determina os níveis de produção de estoque para cada um desses 
períodos de modo que atendam à demanda prevista de maneira mais econômica. A Sigma-Aldrich 
Corporation é uma empresa americana de química, ciência da vida e biotecnologia. Criada pela fusão da 
Sigma Chemical Company e da Aldrich Chemical Company, em 1975. A empresa está sediada em St. 
Louis e tem operações em cerca de 40 países. O principal objetivo deste projeto é buscar conhecimentos 
em modelagem para programação linear com o uso de planilhas no Excel para contribuição na otimização 
do processo produtivo. Para desenvolvimento do modelo foram coletados dados na Sigma-Aldrich 
Corporation no ano de 2015. Esta empresa possui um armazém com capacidade de 76.000 toneladas de 
cloreto de sódio. No início do mês de janeiro ela tinha 1.000 toneladas deste produto químico em seu 
armazém. Pretende-se formular um modelo de maximização de lucro para os 12 meses de 2016, 
considerando também que em cada mês ela pode comprar ou vender cloreto de sódio em qualquer 
quantidade desejada, desde que sujeitas às restrições de armazenagem e de estoque inicial do mês. A 
metodologia de pesquisa utilizada foi o levantamento bibliográfico sobre modelagem e programação 
linear com o auxílio da ferramenta Solver, do programa Microsoft Excel. O projeto encontra-se na fase 
final de construção do modelo de programação linear com os dados coletados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Modelagem de Otimização; Estoque; Excel; Ferrramentas. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM 

  



 

 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA DE RECURSOS RENOVÁVEIS 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Marianna de Souza Simões 
 
PROFESSORES ORIENTADORES: 

Eliane dos Santos de Souza Coutinho & Carla Winter Afonso  

 
RESUMO: A cidade de Petrópolis - RJ sofre frequentemente com o fenômeno das enchentes devido a um grande 
volume de chuvas na região, causando um impacto socioeconômio e ambiental. Este estudo foi desenvolvido na 
bacia do rio Piabanha localizada no reverso da Serra do Mar a 1.546 de altitude da Pedra do Retiro possuindo cerca 
de 80 km de extensão e abrange sete municípios: Areal, Petrópolis, Teresópolis, São josé do Vale do Rio Preto, 
Paraíba do Sul, Paty do Alferes e Três Rios. Além do rio Piabanha ser o principal rio que percorre a cidade de 
Petrópolis é um rio que sofre periodicamente com eventos de inundações. Os processos de modelagem matemática 
são importantes para o entendimento da dinâmica hidrológica de um determinado local.  O objetivo deste trabalho 
é encontrar uma função matemática apropriada que estime o nível que pode ser alcançado por uma determinada 
inundação à jusante. A pesquisa recorreu a estudos sobre modelagem e modelos matemáticos com ajuste de curvas, 
onde serão aplicadas técnicas de modelagem aos dados coletados. A metodologia utilizada será a tabulação e 
pareamento dos dados por meio dos softwares Microsoft Excel e LAB Fit ajuste de curvas utilizando o Método 
dos Mínimos Quadrados. Foram obtidos dados das cotas médias anuais de enchentes na cidade no período de 
1963 a 2015 da Agência Nacional de Águas (ANA). O projeto encontra-se na fase de construção do modelo 
matemático com os dados coletados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enchentes; Modelagem Matemática; Ajuste de Curvas; Rio Piabanha; Petrópolis. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM 

  



 

 

 

MARKETING SOCIAL E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Carolina Mota Gonçalves; Thayná Prado; Yan Santos 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Ueliton Da Costa Leonidio 

 

RESUMO: INTRODUÇÃO: “O consumidor verde é um indivíduo com um comportamento de compra 
mais sofisticado, que avalia os produtos e serviços considerando a responsabilidade ambiental dos 
produtos em paralelo com seu desempenho e preço” (OTTMAN, 1997 apud PAIVA e PROENÇA, 
2011, p. 15). FUNDAMENTAÇÃO: Dahlstrom (2011, p. 5) diz “O marketing verde é o 
desenvolvimento e a comercialização de produtos destinados a minimizar os efeitos negativos sobre o 
meio ambiente”. Ou seja, visa comercializar produtos amigos do ambiente, desde sua fabricação até seu 
descarte. A consciência ecológica seria a tendência de um indivíduo em se posicionar quanto às questões 
ambientais. Assim, as pessoas com maiores níveis de consciência ambiental tendem a tomar decisões 
considerando o impacto ambiental. (BEDANTE, 2004) Segundo Paiva e Proença (2011) uma das 
barreiras que condiciona o consumo verde é o fato dos valores ambientais detidos pelos indivíduos não 
serem considerados valores centrais que surgiram de comportamento de consumo. MÉTODOS 
UTIIZADOS: O objetivo do trabalho é estudar a consciência ecológica dos consumidores vegetarianos 
de Petrópolis-RJ, seus hábitos e a relação com consumo de produtos sustentáveis. Foi aplicado um 
questionário online, com perguntas de múltipla escolha e abertas. A amostra foi de 32 indivíduos, durante 
o mês de setembro de 2017, que abordaram aspectos demográficos e questões sobre ética, saúde, meio 
ambiente e sociedade. A pesquisa foi exploratória, bibliográfica, de campo. RESULTADOS E 
CONCLUSÕES: 33% dos respondentes têm entre 21 e 30 anos e 73% são do gênero feminino. 
Afirmaram que o vegetarianismo é um estilo de vida mais saudável e consciente, que respeita os animais. 
As questões sobre ética e saúde impactaram mais entre os motivos por se tornarem vegetarianos. A 
questão de meio ambiente se destacou pelo fato de cerca 40% dos respondentes afirmarem que a 
consciência ecológica influenciou na escolha de ser vegetarianos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing Social; Comportamento do Consumidor; Consciência Ecológica; 
Vegetarianismo. 
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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. 
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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: A análise da concentração e desigualdade de renda é de grande importância para o 
estudo da pobreza no Brasil e no mundo. Tal estudo é realizado levando em consideração as diversas dimensões 
que a desigualdade de renda pode atingir, bem como as diversas formas que essa pode se revelar, desde a pobreza 
em si até fatores como a exclusão social. Considerando a relevância do tema, bem como seu aspecto 
multidimensional, o grupo de pesquisa NEPO busca contribuir com o debate acadêmico no que diz respeito à 
pobreza, desigualdade de renda, exclusão social e suas manifestações, utilizando-se de estudos de Sen (2005); 
Langoni (2005); Giddens, (2005); Rocha (2006, 2013); Barros et al. (2006); Piketty (2014) e Medeiros, Souza e 
Castro (2014), além de estudos desenvolvidos pelo PNUD, IPEA, CEPAL e outros. A pesquisa exibe o 
deslocamento dos níveis de extrema pobreza para pobreza. Essa evolução mostra panoramas de classes sociais 
segundo a utilização de dados elegíveis. O trabalho figura índices de pobreza e extrema pobreza antes da realização 
dos Programas de Transferências Condicionadas de renda (PTCs), revela a evolução após a efetivação dos PTCs e 
a elaboração de cenários econômicos, trazendo expectativas sobre o futuro. Considerando a expressão do tema, 
bem como seus aspectos, o grupo de pesquisa procura, com seus estudos, contribuir com o debate acadêmico no 
que diz respeito à pobreza, desigualdade de renda, exclusão social e suas manifestações no Brasil. O objetivo do 
trabalho será analisar e expor a abordagem e o impacto de políticas públicas que buscam combater os graves 
problemas da pobreza, desigualdade e exclusão social no Brasil. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desigualdade de renda; exclusão social; pobreza. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

O ESTUDO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADO AO PROBLEMA 

DA DEFLEXÃO DE UMA VIGA 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Fábio Gaspar Santos Júnior; Caroline Balthazar Bispo Diniz; Karin Kauss; Leonardo de Souza Corrêa 
 
PROFESSORES ORIENTADORES: 

Ana Carolina Carius 

Bruna Teixeira Silveira 

 

 
RESUMO: O presente trabalho objetivou a discussão do problema de deflexão de uma viga sob o ponto 
de vista teórico e experimental.   Este estudo iniciou-se considerando uma viga bi apoiada e as funções 
que definiam a linha elástica para diferentes tipos de carregamento pontuais sobre esta viga.  Baseados 
nas funções que definiam a linha elástica, de forma analítica, foi utilizado o MATLAB como ferramenta 
computacional no auxílio ao cálculo das soluções para os problemas propostos e obter valores para a 
linha elástica em diferentes pontos da viga.  A terceira etapa do trabalho previu a elaboração de ensaios 
laboratoriais com mini vigas, realizados com diferentes traços de concreto convencional, com o objetivo 
de verificar se os resultados obtidos, de forma analítica, para o problema de deflexão da viga, eram 
compatíveis com os resultados dos ensaios laboratoriais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Deflexão; Modelagem matemática; Ensaios Laboratoriais. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq & FCRM. 

 

  



 

 

 

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS DE TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA DO CORAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE PLACAS 

ATEROSCLERÓTICAS CALCIFICADAS E NÃO CALCIFICADAS E 

SEGMENTAÇÃO DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS 
 

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

Bruno Clemente Guingo 

 
RESUMO: A doença arterial coronariana apresenta-se como um importante problema para a medicina, 
representando uma parcela significativa nas causas de morte em países desenvolvidos. As mortes 
relacionadas à doença arterial coronariana já são consideradas um problema sócio epidemiológico, e neste 
cenário o processamento de imagens de angiotomografia computadorizada surge como uma importante 
alternativa para auxiliar o diagnóstico médico dessa síndrome cardíaca, pois pode possibilitar a análise de 
calcificações visíveis e não visíveis nas artérias.No diagnóstico de doenças cardiovasculares, a importância 
dos exames de imagem tem aumentado significativamente nos últimos anos. A radiologia cardiovascular 
tem se destacado por oferecer métodos menos invasivos e mais precisos de avaliação. Com avanços 
tecnológicos permanentes, os exames de imagem contribuem para um diagnóstico mais detalhado da 
situação do músculo cardíaco, do bombeamento de sangue e dos vasos sanguíneos, além da avaliação 
precisa do risco de infarto. Neste contexto o trabalho desenvolvido visa a melhoria da qualidade das 
imagens de tomografia do coração por meio de realces de contraste e segmentação dos vasos sanguíneos 
utilizando a técnica de contornos ativos, a fim de localizar placas ateroscleróticas calcificadas e não 
calcificadas e segmentar as artérias coronárias, facilitando o parecer do especialista médico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contornos ativos; Processamento Digital de Imagens; Tomografia Cardíaca. 
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ANÁLISE MODAL NUMÉRICO–ANALÍTICO–EXPERIMENTAL DE 

ESTRUTURAS EM ESCALA REDUZIDA 

 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Jéssica Freire Moreira; Mateus Corrêa Marques, Matheus Machado Silva, Rodolfo Nassereddine 
Saldanha, Thiago Bittencourt Costa 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Giancarlo Barbosa Micheli 

 
RESUMO: O objetivo do projeto foi estudar o comportamento de estruturas em escala reduzida sob a 
ação de vibrações mecânicas, através de métodos analíticos, simulações numéricas e testes experimentais. 
Duas estruturas foram utilizadas, uma viga engastada numa extremidade e sustentando uma carga na 
outra, e uma estrutura utilizada para sustentação de placas de sinalização de trânsito que é formada por 
uma viga vertical (coluna) engastada na base e que tem, engastada à outra extremidade, uma viga 
horizontal formando um ângulo reto com a coluna (“L invertido”). A modelagem analítica resultou na 
obtenção de equações para o cálculo das frequências naturais de vibração das estruturas e na conclusão 
de que a frequência natural da estrutura original deve ser igual à frequência natural do modelo reduzido 
para atender os critérios de semelhança. Os modelos analíticos foram então confrontados com os 
modelos numéricos em elementos finitos simulados com o auxílio do software Ansys. Para os testes 
experimentais, estruturas de tamanho reduzido foram construídas utilizando barras de aço carbono 
suportadas por bases de concreto. Um sistema de medição de vibração foi desenvolvido utilizando um 
controlador espruino, um acelerômetro encapsulado e um computador. As frequências naturais de 
vibração da estrutura puderam então ser medidas e comparadas com os modelos numéricos e analíticos. 
Percebeu-se que, à medida que a estrutura se torna mais complexa, seja com a consideração do peso 
próprio da viga, seja com o uso de uma viga formada por dois segmentos, maior é a dificuldade de 
obtenção de um modelo analítico confiável. O modelo numérico vem então suprir esta limitação, 
proporcionando valores mais próximos aos de um caso real. Por fim, o projeto conseguiu produzir um 
experimento, capaz de ser utilizado em salas de aula, para demonstrar a necessidade de se conhecer as 
vantagens e limitações ao se fazer uso de modelos em cálculos de projeto em engenharia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mediação de Vibração; Análise Modal; Teoria de Semelhança. 
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CONTROLE FUZZY E PID PARA DISPOSITIVO ELÉTRICO DE 

ASSISTÊNCIA VENTRICULAR 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Tatiane Caroline Ramalho 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Giovane Quadrelli 

 
RESUMO: A importância de um dispositivo elétrico de assistência ventricular (EVAD) para portadores 
com doenças cardíacas expõe a necessidade de um sistema de controle que viabilize o funcionamento 
desse dispositivo. Sendo assim, torna-se essencial a escolha de um controlador que satisfaça os requisitos 
do EVAD e ofereça o melhor desempenho possível. O projeto proposto tem por objetivo a 
implementação de controladores proporcional integral derivativo (PID) e fuzzy para atender as exigências 
do EVAD. A implementação computacional dos sistemas de controle foi realizada no software 
MATLAB®, no qual definiu-se as constantes do controlador PID para permitir a utilização do dispositvo. 
Também foi utilizada, para a simulação do controlador fuzzy, a ferramenta simulink do MATLAB®. 
Através do sistema de controle obtido foram encontrados os parâmetros que caracterizam um bom 
desempenho de acordo com as especificações do projeto, a fim de analisar a eficiência de cada 
controlador. Em análise, observou-se que ambos os controladores satisfizeram os requisitivos necessários 
para o controle do EVAD. No entanto, o controlador fuzzy apresentou um desempenho melhor em 
relação ao controlador PID, visto que atingiu a resposta desejada em um menor tempo e sem oscilações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Controle; Controlador Fuzzy; Controlador PID. 
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ESTUDO SISTÊMICO SOBRE PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Deiverson Resende dos Santos 
 
PROFESSORES ORIENTADORES: 

Guilherme de Andrade Garcia 

Felipe de Oliveira Baldner 

 
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo sistêmico sobre painéis 
fotovoltaicos utilizados para a geração de energia elétrica. O crescente impacto ambiental que as 
sociedades tecnológicas estão impondo ao planeta é severo, e estimula a procura por fontes renováveis 
de energia para minimizar este problema. O Brasil, por ter grande parte do seu território situado nos 
trópicos, tem grande potencial para investir nessa fonte de energia renovável. Localização geográfica e 
irradiação solar são alguns dos fatores que tem extrema importância para o painel fotovoltaico ser 
eficiente. Adquirimos um painel fotovoltaico comercial e desenvolvemos três versões de um circuito 
eletrônico microprocessado de baixo custo. Esse circuito, controlado por um programa escrito em 
linguagem C++ para o microprocessador Arduino UNO R3, permite medir a corrente, a tensão e a 
potência elétrica fornecidas pelo painel. Os dados obtidos são armazenados em formato texto em um 
cartão de memória microSD, juntamente com a informação de dia/hora/minuto em que foi realizada a 
medição, e posteriormente processados em uma planilha Excel para obtenção das curvas características 
do painel fotovoltaico. Com a análise das curvas obtidas foi possível medir o potencial de geração de 
energia solar fotovoltaica das cidades de Petrópolis/RJ e Três Rios/RJ. Petrópolis apresenta alguns 
problemas devido ao clima de montanha e alta nebulosidade, ao passo que Três Rios apresenta um clima 
seco e pouca nebulosidade favorecendo a instalação de geradores fotovoltaicos. Sugerimos como projeto 
futuro realizar uma campanha de medição, anual e ininterrupta, para obter dados precisos sobre as duas 
regiões. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Painéis Fotovoltaicos; Energia Solar; Energias Renováveis; Metrologia Elétrica. 
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METODOLOGIA DA MINERAÇÃO DE DADOS PARA MELHORIA NA 

QUALIDADE DE DADOS EM BANCOS DE DADOS DE HERBÁRIOS 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
André da Silva do Nascimento 
 
PROFESSORES ORIENTADORES: 

Luís Alexandre Estevão da Silva 

 
RESUMO: Com o constante aumento de volume de dados das coleções científicas, é crescente a 
preocupação com a qualidade e a confiabilidade dos dados, sendo exigido um considerável esforço dos 
pesquisadores no processo de limpeza dos dados. Tal problema, impulsiona o desenvolvimento de um 
método de verificação e melhoria na qualidade dos dados, agilizando todo o processo. Avaliação da 
Qualidade de Dados: Uma questão fundamental em qualquer base de dados é o grau da qualidade desses 
dados, para que, a partir deles, sejam extraídas informações para estudos e tomadas de decisões. As 
avaliações são feitas de acordo com os mais comuns tipos de erros: erros de classificação taxonômica, 
atributos parcialmente preenchidos, campos com excesso de caracteres e erros de escrita. Metodologia: 
Para a solução desses erros, são utilizados diversos passos para a limpeza dos dados, tais como: limpeza 
e padronização para preparar os dados, padronização avançada para tratamento de erros que não foram 
solucionados e mineração de dados para padronização dos nomes que ainda não foram corrigidos. 
Resultados: Através desses passos, no total, 47 sub-rotinas foram aplicadas, obtendo-se uma diminuição 
de 55,55% de coletores, totalizando assim 86.335 nomes para 47.963 nomes de coletores. Tendo como 
base a aplicação desses métodos, encontra-se em desenvolvimento um package, que facilita a aplicação 
das correções, possibilitando aos pesquisadores a automatização das tarefas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mineração de Dados; Padronização; Herbários; Qualidade de Dados. 
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EMULSÕES DE PETRÓLEO 

 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Rochele do Nascimento de Sá  
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Mauro Cresta de Barros Dolinsky 

 
RESUMO: Estudo da formação e comportamento de emulsões sintéticas de petróleo e água salgada de 
modo a verificar a estabilidade de uma emulsão, os mecanismos de coalescência de gotas e o efeito de 
micro-ondas no processo de desestabilização de emulsões.  Para analisar possíveis influencias na 
estabilidade, em cada óleo, foram medidas: viscosidade; massa específica e teor de asfaltenos e calculados 
os fatores de caracterização de Farah e constante viscosidade densidade (VGC). Foi realizada 
quantificação e avalição de tamanho de gotículas de água, através de método de contagem desenvolvido 
em laboratório.  As emulsões foram submetidas a aquecimento por micro-ondas para verificar a 
coalescência das gotículas de água por meio da elevação da temperatura e vibração a fim de utilizar o 
aparelho como um método desemulsificante. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Emulsão; Petróleo; Micro-ondas. 
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ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
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RESUMO: As lajes planas em concreto têm tido um forte crescimento de aplicações em estruturas de 
prédios residenciais e comerciais leves por possuírem vantagens, como redução do tempo de execução, 
redução de mão de obra, simplificação das formas, escoramento e armaduras do pavimento. As lajes 
planas em concreto são lajes apoiadas diretamente em pilares sem a existência de vigas, sendo que na 
região da ligação laje-pilar ocorrem elevadas tensões cisalhantes, podendo conduzir ao fenômeno de 
punção, modo de ruptura que pode levar uma estrutura á ruina sem aviso prévio e por tais motivos, torna-
se necessário o conhecimento seguro e muitas pesquisas sobre o problema de punção. O objetivo deste 
projeto é construir um conjunto de resultados experimentais que embasem o conhecimento teórico do 
comportamento de estruturas de concreto expostas a punção, no qual estão sendo ensaiadas no 
laboratório, lajes planas em tamanho reduzido para simular os esforços e o fenômeno de punção em uma 
laje de tamanho real, o trabalho está dividido em quatro etapas: lajes planas de concreto não armado; lajes 
planas com a participação de armaduras passivas nas faces superiores; lajes planas com a participação de 
armaduras passivas nas faces inferiores e lajes planas associada a armaduras verticais, compostas de 
estribos ou pinos; atualmente já foram concluídos as duas primeiras etapas, onde foi possível observar o 
aumento  de resistência a ruptura comparando se os resultados de uma etapa com a outra. A continuação 
das etapas, interpretação de resultados e coletas de dados, darão a possibilidade para a conclusão do 
presente trabalho, de forma a cobrir uma vasta gama de problemas, obter soluções e assim contribuir 
com as evoluções normalmente incorporadas as normas técnicas que regulamentam os projetos da 
engenharia real. 
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