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A UTILIZAÇÃO DO JORNAL COMO FONTE PARA A HISTÓRIA 

REGIONAL 
 
 

ESTUDANTE:  
Anna Camila dos Santos da Costa 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Alexandre Luis de Oliveira   

 
RESUMO:  

A presente pesquisa tem como intuito, dialogar acerca do manuseio de jornais como uma possibilidade 
de fonte para a História Regional. Com isso, destaca-se a importância da utilização de materiais variados 
no trabalho do historiador, em busca de reunir os vestígios deixados pelos variados agentes históricos ao 
longo do tempo (GINZBURG, 1990). Diante disto, o trabalho busca rememorar a importância deste 
tipo de documento para a História Regional, já que, desde o seu surgimento, os jornais buscavam tratar 
assuntos de localidades mais reduzidas, pois os jornalistas só confiavam em publicar assuntos que 
conheciam de perto (SILVA; FRANCO, 2010, p.1-2). Como afirma José D’Assunção Barros (2020, p.5), 
“(...) avaliar o lugar de produção da fonte histórica é o primeiro passo de uma metodologia que já está 
bem consolidada entre os historiadores”. Portanto, vê-se a necessidade de se analisar as fontes de acordo 
com sua localidade e historicidade, problematizando-as a todo tempo, seguindo o legado da Escola dos 
Annales (BURKE, 1997). Estes estudos estão sendo feitos mediante a um levantamento bibliográfico, 
entrando em contato com documentos digitalizados por entidades credenciadas. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Fontes. Jornais. História Regional.   
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HISTÓRIA LOCAL E PATRIMÔNIO: O CASO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO 

RIO PRETO 

 

ESTUDANTE: 
Mauricio Duarte Conceição 
 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Alexandre Luis de Oliveira 

 
RESUMO:  

Este presente e breve resumo busca nortear a respeito de minha pesquisa monográfica em andamento, 

relacionando a mesma com minha experiência no grupo de pesquisa em atividade sobre História de 

Petrópolis. A pesquisa monográfica que desenvolvo vai tratar sobre questões acerca dos potenciais 

patrimônios históricos da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Coloco aqui com o termo “potenciais” 

pois até aqui, levando em conta pesquisas já realizadas nesse trabalho ainda preliminar, não há indícios 

de patrimônios históricos materiais tombados na cidade. A minha intenção nesse projeto é trabalhar com 

história local da cidade de São José e, tendo a confirmação da ausência de leis e indícios de um tratamento 

por parte do poder público local em relação aos possíveis patrimônios históricos da cidade, trabalhar com 

propostas para uma possível maior atenção a esses bens que são de suma importância para construção 

da memória histórica coletiva da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Entretanto, caso haja algum 

indício de iniciativas em prol da preservação patrimonial na cidade, trabalhar também com o 

levantamento de possíveis causas para a não efetivação dessas prováveis iniciativas, fazendo também um 

apanhado de um pouco da história de duas construções com potencial para se tornarem efetivamente 

patrimônios históricos tombados oficialmente. As pesquisas realizadas até o presente momento mostram 

realmente uma ausência de leis no município que tratem dessas questões, e está sendo feito o 

levantamento de registros das construções antigas da cidade que ainda se encontram de pé e com 

condições de restauração e preservação para que se definam as duas ou mais que terão um maior foco 

nessa pesquisa. Em conjunto com a apresentação deste andamento das pesquisas e da minha experiência 

na feitura deste trabalho, que pode auxiliar aos alunos que futuramente também desenvolverão seus 

trabalhos monográficos, quero também relacionar toda essa minha experiência preliminar com o grupo 

de pesquisa do qual participo que trata sobre história de Petrópolis. Primeiramente, quero apresentar as 

diversas formas que o grupo de pesquisa tem auxiliado a como proceder as pesquisas em São José, pelo 

fato de São José do Vale do Rio Preto ter sido distrito da Cidade Imperial até pouco mais de trinta anos 

atrás, e por esse fato, muito do passado da pequena cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro tem 

a ver com a história da Cidade Imperial de Petrópolis, e não só por esse fato, mas também pelo grupo de 

pesquisa proporcionar a própria pesquisa local, que no caso do grupo se trata de Petrópolis, mas que 

certamente tem auxiliado a encontrar pontos de partida para a pesquisa em São José, além de auxiliar na 

aquisição de experiências na empreitada da pesquisa centrada em História local. Destaco também aqui a 

importância que tem também o fato do professor responsável pelo grupo de pesquisa em história de 

Petrópolis estar me auxiliando em meu trabalho, tanto no papel de orientador quanto também de 

experiente nos estudos em relação as questões patrimoniais e no tema história de Petrópolis, o que 
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certamente tem sido de grande ajuda nesse projeto de pesquisa monográfica. Por fim, destaco também a 

importância de se estudar história local, tanto para contribuição no fortalecimento da memória histórica 

coletiva ou até mesmo a construção da mesma, buscando sempre manter em pauta a importância da 

preservação dessa memória, tanto no manter dos patrimônios materiais ou não, e sempre desenvolvendo 

pesquisas que podem encontrar novas possibilidades de estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Histórico Material. São José do Vale do Rio Preto. História Local. 
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MÍDIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO:  O QUE DE FATO SE MODIFICARÁ NO 

PÓS PANDEMIA DA COVID-19? 

 
ESTUDANTE:  
Helena Costa Salgueiro dos Santos d’Ottenfels 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Ana Carolina Carius 

 
RESUMO:  

O presente projeto estuda o impacto das mídias sociais no contexto das aulas mediadas por tecnologia 

em função do distanciamento social imposto em razão da pandemia de COVID-19 e como práticas 

pedagógicas bem-sucedidas com essas ferramentas podem, de fato, ser legitimadas nas escolas no 

momento pós pandemia.  Procedeu-se com uma pesquisa de caráter exploratório, delineada por pesquisa 

documental e atividades de campo, a partir de questionários e entrevistas.  Considerando a Análise de 

Redes Sociais (ARS) como estratégia de análise das interações desenvolvidas pelos atores educacionais 

nas mídias sociais, aventa-se aferir o fluxo de conhecimentos e informações no ciberespaço durante o 

período de atividades mediadas por tecnologia e como essas experiências impactarão na educação no 

contexto pós pandemia.  Além da ARS, utilizou-se como ferramentas para coleta de dados questionários, 

com perguntas abertas e fechadas, além de entrevistas semiestruturadas. Tais resultados ainda estão em 

análise.  

PALAVRAS-CHAVE: Mídias sociais. Fechamento das escolas. Práticas docentes mediadas por 

tecnologias. 

 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq.  
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A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAMPO DO CURRÍCULO: EFEITOS NO 

BRASIL 

ESTUDANTE:  
João Marcelo Cunha 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Antonio Flavio Barbosa Moreira 

 
RESUMO:  

O objetivo geral do estudo é compreender o processo de internacionalização do campo do currículo e os seus 

reflexos no Brasil, tal 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.  

No ponto em que se encontra o estudo, em termos teóricos, a pesquisa está recorrendo aos efeitos que os estudos 

sobre globalização, identidade cultural e diversidade estão afetando os estudos sobre currículo no Brasil, bem como 

estão sendo analisados artigos das mesas-redondas dos Colóquios Luso-Brasileiros dos últimos cinco anos e artigos 

publicados na conferencias da ANPED.  

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 foi feito um controle dos artigos com que trabalhamos através de uma planilha em Excel, na qual 

utilizamos as categorias para fazer o controle e facilitar o aprofundamento da análise dos artigos.  Foram realizadas 

também entrevistas com os principais organizadores dos eventos.  

Tratando-se de um estudo em andamento, os resultados e as conclusões, até o momento, se deram com base no 

estudo dos textos estudados, que favoreceram uma compreensão primeira de como as categorias em questão 

podem ser úteis para a investigação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo. Educação. Multiculturalismo.  

 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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BNCC: REPERCUSSÕES E TRANSFORMAÇÕES NA REDE DE ENSINO 

DE PETRÓPOLIS 
 
 

ESTUDANTE: 
Nicole dos Santos de Oliveira   
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Cintia Chung Marques Corrêa 

 
A presente pesquisa tem como objetivo apresentar a análise dos pareceres sobre a terceira versão da 

BNCC publicados no site do Ministério da Educação. Trata-se de uma atividade desenvolvida pela 

bolsista do projeto de Iniciação Científica PIBIC/FDC da Universidade Católica de Petrópolis sob a 

supervisão da professora/orientadora. O projeto faz parte das pesquisas do GEPCEP - Grupo de 

Estudos e Pesquisas sobre Currículo nas Escolas Públicas. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo 

exploratória. Apresentamos como objeto de estudo a visão de renomados educadores sobre o que 

apresenta a última versão da BNCC e o que sugerem para o texto final do documento. Iniciamos com 

uma análise bibliográfica sobre o conceito e a finalidade da BNCC e os seus marcos históricos. 

Seguimos com a leitura dos pareceres e com a organização de uma síntese das informações em uma tabela 

com os pontos positivos e negativos à luz do olhar dos pareceristas sobre a terceira versão do documento. 

Ressaltamos que os dados apresentados neste trabalho, representam um recorte da pesquisa que está 

sendo desenvolvida pela bolsista da Iniciação Científica e do GEPCEP. A incursão no site do Ministério 

da Educação nos possibilitou acompanhar as ações para a elaboração da BNCC até a sua versão final. 

Para nos situarmos sobre a trajetória histórica para a constituição do texto final, fizemos a leitura dos 

pareceres organizados por estudiosos das diversas áreas de ensino e optamos por centrar a nossa análise 

naqueles que se referem à Educação Infantil. Para fundamentar a nossa análise buscamos artigos que 

versavam sobre a construção e as intenções na elaboração da BNCC. A pesquisa teve início em outubro 

de 2020 e os dados parciais nos revelam que há algumas inconsistências no texto final da BNCC para a 

Educação Infantil em relação a avaliação. De acordo com os pareceristas, A Base não tem o propósito 

de definir e orientar a avaliação na Educação Básica. A avaliação é responsabilidade das escolas, 

professores e das políticas públicas que pretendem diagnosticar se qualidade e equidade estão sendo 

atingidas. Outra fragilidade apresentada, é a falta da conceituação de expressões que podem ter múltiplos 

significados. Foi observado o uso da expressão “escrita espontânea”, sem que se tenha esclarecido o que 

se entende por “escrita espontânea” e não se tenha destacado seu papel determinante na progressiva 

apropriação da escrita pela criança. Ressaltamos que a análise dos dados está em andamento. 

PALAVRAS-CHAVE: BNCC. Pareceres. Educação Infantil.  

ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM. 
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EDUCAÇÃO, CONTEMPORANEIDADE E AUDIOVISUAL: UMA ANÁLISE 

DAS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS PRODUZIDAS POR ESTUDANTES DO 

ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE PETRÓPOLIS/RJ 
 
 

ESTUDANTES:  
Luiza Carvalho de Souza Pestana; Maria Luisa Ferreira Rabello. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Debora Breder Barreto  

 
RESUMO:  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as narrativas audiovisuais produzidas por estudantes do ensino 

médio do Colégio Estadual D. Pedro II, no município de Petrópolis/RJ, visando identificar, nessas 

narrativas, as temáticas recorrentes e os fundamentos estéticos que sustentam a sua mise-en-scène. O 

projeto vincula-se à linha de pesquisa “Processos Educativos, Cultura, Tecnologias” do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE/UCP), cujo objetivo é analisar as relações entre os processos educativos 

e a mediação cultural; e alinha-se com a proposta do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Interculturalidade 

(NUPEI/UCP), cujo objetivo é problematizar a relação entre diferença e desigualdades nas mais diversas 

instâncias sociais. Iniciada em agosto de 2019, a pesquisa tem como fundamentos teórico-metodológicos 

conceitos e métodos desenvolvidos sobretudo em três áreas: Cinema e Educação; Antropologia do 

Cinema; e os estudos de Cinema. A primeira etapa compreendeu o mapeamento do acervo fílmico 

produzido pelos alunos do curso de Produção de Áudio e Vídeo do Colégio Estadual D. Pedro II. 

Estabelecemos como marco temporal a produção realizada entre 2008 e 2018, contemplando, assim, a 

primeira década de funcionamento do curso. A partir desse mapeamento foi possível identificar, dentre 

os 112 curtas-metragens considerados, 79 documentários e 33 filmes de ficção. Uma análise preliminar 

desse material revela que os curtas-metragens de ficção, com duração de até 15 minutos, 

aproximadamente, contemplam os mais diversos gêneros cinematográficos e sugerem, à primeira vista, 

ter na violência – sobretudo a violência doméstica e de gênero – e nas formas de sociabilidade da(s) 

juventude(s) alguns de seus temas de eleição. A segunda etapa da pesquisa, recém iniciada, busca analisar, 

no conjunto desses curtas-metragens de ficção, aspectos específicos de sua mise-en-scène visando 

compreender de que forma os marcadores sociais da diferença – como raça, gênero e classe – são 

tematizados nessas narrativas. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Cinema. Narrativas Audiovisuais. 

 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq.   
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAS INFÂNCIAS: EDUCAÇÃO, 

ESTÉTICA E EXPERIÊNCIA 

 
ESTUDANTES: 
Luiza Marins Costa; Raquel Albuquerque de Oliveira; Sara Kesyla Araújo Siqueira; Thays Santos Miranda  
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Fabiana Eckhardt 

 
RESUMO:  
O projeto de pesquisa denominado “Formação de professores das infâncias: educação, estética e 
experiência” tem como um dos seus objetivos indagar ações e práticas educativas na formação inicial de 
professores/as na universidade e na formação continuada de professores/as que acontece na escola. A 
pesquisa foi iniciada em agosto de 2019 e utilizou-se de três movimentos distintos e concomitantes: o 
levantamento bibliográfico referente ao conceito de educação estética; o acompanhamento de uma turma 
de crianças no segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Petrópolis e de 
um grupo de estudantes do curso de pedagogia da Universidade Católica de Petrópolis em fase de 
conclusão. Os dois primeiros movimentos foram encaminhados com a iniciação científica e tiveram 
resultados parciais apresentados em novembro de 2020.  Neste resumo, apresentamos um deslocamento 
realizado no processo de iniciação científica como resposta a necessidade de afastamento físico imposto 
pela COVID-19, que além de nos retirar da escola, durante o ano de 2020, também colocou 
necessariamente nossos encontros como atividades remotas. Assim, o que apresentamos são resultados 
parciais dos movimentos realizados no interior do grupo de pesquisa- IDA/UCP- Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Infâncias, Docências e Alteridade. O IDA, composto por estudantes e egressos da pós-
graduação, graduação e professoras da Educação Básica que atuam com as infâncias, se reúne 
semanalmente e organiza suas atividades com três movimentos distintos: estudo, orientação coletiva 
(GARCIA, 2008) e prática de pesquisa. Em diálogo com nosso referencial teórico, a pedagogia freiriana 
fundamentada pela Educação Popular (FREIRE, 2004; BRANDÃO, 2007; MEJÍA, 2012) 
compreendemos o coletivo como fonte de criação de conhecimento e assumimos o estudo coletivo; a 
orientação coletiva dos textos que vão sendo produzidos e as definições metodológicas - produção de 
dados, seleção e interpretação do material produzido - como uma experiência significativa de formação 
na qual todos/as os/as envolvidos/as aprendem e ensinam. As ações que organizam esse espaçotempo 
do grupo de pesquisa tem se mostrado como um espaço democrático, de exercício de criticidade e criação, 
partindo da prática coletiva como princípio teórico epistemológico e político e como ação formativa de 
professores/as e pesquisadores/as. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Experiência. Estética. Alfabetização. Formação de Professores. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
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FONTES ECLESIÁSTICAS E HISTÓRIA SOCIAL: O ACERVO DA CÚRIA 

DIOCESANA DE PETRÓPOLIS E A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 

REGIONAL 

 
ESTUDANTES: 
João Pedro da Silveira Guimarães; Alan Marques; Alexia de Santana Rosa; João Vitor Ribeiro Borde de 
Castro; Julia Lima Medeiros; Lucas Ventura da Silva; Matheus Luis Ramos Silva; Natália da Paz Lage; 
Vitória Carolina de Azevedo; Yasmin Xavier 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Janaina Christina Perrayon Lopes 

 
RESUMO: 
O presente trabalho está inserido em projeto de pesquisa ainda em andamento debruçado nos registros 
de batismo, casamento e óbito depositados no arquivo da Cúria Diocesana de Petrópolis, cujo objetivo 
é empreender o levantamento, catalogação e compilação do referido acervo, com vistas a viabilizar, no 
futuro, o acesso deste material à pesquisa e à comunidade em geral. Neste ano, em função da pandemia, 
nossas visitas ao acervo foram reduzidas e restritas ao trabalho de ex-alunos que realizaram, apesar das 
condições adversas, o levantamento completo da documentação depositada no arquivo. Para este 
trabalho, apresentaremos apenas a sondagem de um total de 70 livros de óbito referentes a diversas 
paróquias de Petrópolis. Além disso, exporemos o trabalho de revisão bibliográfica realizado pelo grupo 
acerca de pesquisas dedicadas ao tema dos sacramentos e das fontes eclesiásticas. Neste processo, 
empenhamo-nos em fazer um levantamento focado na produção que lidou, especialmente, com os usos 
dos registros de óbito nas pesquisas históricas. Além disso, debruçamo-nos sobre as Constituições 
Primeiras do Arcebispado da Bahia, documento do século XVIII, fundamental para o entendimento da 
normatização e produção dos registros eclesiásticos, dentre eles os assentos de óbito, foco do presente 
trabalho.  
No que diz respeito ao levantamento historiográfico empreendido, destacamos os trabalhos de Cláudia 
Rodrigues, Laurinda Abreu e Iamara da Silva Viana como importantes e elucidativas pesquisas sobre o 
tema da morte e dos registros de óbito. Segundo as autoras, no período medieval, os rituais fúnebres 
ganharam importância, pois a Igreja passou a ter hegemonia perante o assunto da morte. Além disso, as 
autoras ressaltam a solidariedade entre vivos e mortos gerada a partir da doutrina do purgatório, firmada 
no século XII, e a progressiva importância do ato de testar. As pessoas que estavam em seus últimos 
momentos de vida doavam seus fundos para a Igreja em troca da salvação eterna. A morte virou sinônimo 
de respeito, de modo que, se não fossem cumpridos os desejos do moribundo, o testamentário era 
passível de punição e até excomunhão. Para auxiliar na purgação de penas e na libertação das almas do 

purgatório, a confissão e a prática do sufrágio eram utilizadas. Para isso, impunha-se uma série de 
medidas, como o bom comportamento dos falecidos antes da morte. A iniciativa dos vivos também era 
essencial, principalmente na promoção de orações, esmolas e missas para os entes queridos. A 
pesquisadora Iamara da Silva Viana, por seu turno, analisa as principais causas de morte de escravizados 
na cidade de Vassouras entre 1840-1880 a partir de dois documentos distintos: o Livro de Óbitos da 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras e os inventários post mortem de proprietários. 
Segundo a autora, pensar a morte de cativos no século XIX é refletir a complexidade da realidade em que 
viviam.  
Deste modo, o presente trabalho busca destacar de que modo os registros de óbito apresentam em sua 
composição informações que permitem ao pesquisador conhecer a fisionomia das populações estudadas 
no que diz respeito às suas condições de saúde, à expectativa de vida, às taxas de mortalidade e à 
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disseminação de doenças. Os dados apresentados em tais registros não só potencializam uma análise mais 
individualizada do falecido como também as concepções religiosas de uma época, propiciando a 
observação do comportamento do fiel e de sua comunidade perante a Igreja e a sociedade, a partir da 
morte e dos rituais nela envolvidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História social. Fontes eclesiásticas. Registros de Óbito.  

 
ÓRGÃO FINANCIADOR: UCP. 
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EXPERIÊNCIA E HISTORIOGRAFIA NO PENSAMENTO DE WALTER 

BENJAMIN 

 
ESTUDANTE: 
Luiz Henrique Bechtlufft Bade 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Leandro Couto Carreira Ricon 

 
RESUMO: 
O trabalho que segue almeja analisar alguns dos conceitos propostos e desenvolvidos por Walter 
Benjamin (1892-1940), um dos pensadores de maior impacto do século XX para as ciências humanas, 
especialmente a História e a Educação. Em particular, procura-se entender, com maior precisão, a 
natureza e as implicações dos conceitos de experiência e narrativa, basilares para uma adequada 
ponderação no que concerne à vida e à obra do autor, e enxerga-los à luz de sua influência para a 
historiografia. Busca-se entender como a pobreza de experiências comunicáveis denunciada por 
Benjamin no que diz respeito à sociedade europeia do século XX (embora a origem de semelhante 
aspecto esteja alhures) afeta a narrativa, contribuindo para a disseminação e para a fortificação da barbárie, 
outra noção precípua ao entendimento da produção benjaminiana. Também se busca compreender a via 
inversa da dicotomia experiência/narrativa, demonstrando-se o efeito negativo da rarefação desta sobre 
aquela. Por fim, a investigação presente almeja indagar sobre o papel da historiografia, dentro da 
concepção benjaminiana, enquanto uma ferramenta que pode ser utilizada tanto como um caminho para 
desafiar e, eventualmente, parar o avanço da barbárie quanto para catalisar a chamada “marcha dos 
vencedores”, antagonista vultoso no pensamento de Benjamin. Para tanto, uma revisão bibliográfica de 
algumas produções do ensaísta será desenvolvida, objetivando-se evidenciar cada um dos passos 
supracitados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Walter Benjamin. Experiência. Historiografia. 
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LITERATURA E CINEMA: ROTEIROS DE FORMAÇÃO EM RODAS DE 

LEITURA 

 
ESTUDANTE: 
Vanessa Pereira Dias 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Pedro Benjamim Garcia 

 
RESUMO: 
A pesquisa em questão parte do pressuposto de que as narrativas literárias e cinematográficas são 
itinerários de descoberta e transformação do leitor e do espectador, sendo o seu objetivo principal formá-
lo para o exercício do diálogo e do protagonismo nas rodas de leitura. Ao passo que o indivíduo constrói 
uma proximidade significativa com o texto e com a imagem, sua percepção é impactada subjetivamente 
a ponto de fazê-lo sentir a necessidade de uma comunicação de sua experiência com um outro. Desse 
modo, o que define momentaneamente a investigação desta pesquisa é a criação de um saber-coletivo, o 
qual se constitui a partir do conjunto de vivências e relações que os participantes experienciam uns com 
os outros por meio da literatura e do cinema. Na medida em que se compreende que o leitor/espectador 
se apropria das narrativas a partir das suas convicções, que é a sua própria visão de mundo, ele se inclina 
diante da interpretação do objeto literário e cinematográfico com o intuito de dar-lhes significado, uma 
vez que o permite dar sentido à sua própria existência. Esse estado existencial é o que o aproxima do 
texto e da película cinematográfica a partir de uma experiência, comunicada conforme o exposto por 
Jorge Larrosa: de que ela é algo que “nos acontece", ou ao menos aquilo que “nos passa” (2002, p. 21). 
Em consonância com tais objetivos, a metodologia assumida nesta pesquisa se aplica à observação do 
protagonismo dos participantes nas rodas de leitura. Os encontros ocorrem uma vez a cada semana, via 
Google Meet, e são mediados pelos professores Pedro Benjamim Garcia e Thiago Cabrera. De encontro 
aos resultados parciais, explorou-se leituras abertas à temática do fantástico, onde destacaram-se os 
autores Jorge Luis Borges e Haruki Murakami. Estudos acerca do ideograma Ma, presente na cultura e 
no cinema japonês. Os sentidos da literatura biográfica e da poesia cinematográfica de Marguerite Duras. 
O tema do sagrado e do profano no cinema. O conjunto destas narrativas propiciou debates em torno 
da referência feminina na literatura, da construção da subjetividade na cultura ocidental e oriental, entre 
outras abordagens. Leituras múltiplas que continuam dando margem para o andamento desta pesquisa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Cinema. Formação do leitor. Saber-coletivo. 

 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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EDUCAÇÃO EM PAUTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS– RJ: 

LOBBY, CORRELAÇÕES DE FORÇAS, NUANCES, ACOMPANHAMENTO, 

TENSÕES E POSSIBILIDADES DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 
ESTUDANTE: 
Letícia Martins da Cruz 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Rafael Bastos Costa de Oliveira 

 
RESUMO: 
O respectivo projeto está contido na pesquisa “guarda-chuva” Sociedade Civil e participação social nas 
políticas públicas de educação em Petrópolis e região metropolitana. Como aporte teórico é mobilizado 
a Teoria do Estado.  As pesquisas desenvolvidas até então se inserem no campo de estudos qualitativos 
(em especial de metodologias etnográficas e sociológicas) sobre algumas experiências de participação da 
sociedade civil, do município de Petrópolis e região metropolitana do Rio de Janeiro na construção de 
políticas públicas de educação e na gestão democrática da escola. Além disso, a atual conjuntura, de 
pandemia da Covid-19, fez valer o uso de métodos quantitativos com foco na percepção sobre 
percentuais de participação da sociedade civil em espaços de construção de políticas educacionais. Notou-
se que as reuniões ordinárias e extraordinárias da esfera municipal passaram a ter uma maior realização 
no modelo remoto, enquanto que antes da pandemia, eram exclusivamente presenciais. O objetivo geral 
da pesquisa é acompanhar a conformação da política educacional na Câmara Municipal de Petrópolis. O 
objetivo específico fundamental é acompanhar uma das políticas mais importantes da área da educação 
no município serrano, que é o Plano Municipal de Educação. Esta se desdobra das ações do poder 
executivo, mas têm na CMP e demais espaços de controle social uma inserção contundente. Entendendo 
que a Câmara Municipal é um espaço privilegiado na elaboração das políticas públicas em diálogo direto 
com a sociedade civil, captar os processos de elaboração da política é algo significativo para entender às 
tendências e as possibilidades da educação municipal. Desta forma, são consideradas as categorias: 
participação política, democracia, juventude, ideologia, intelectual orgânico, organização política, projeto 
de educação, gestão democrática da educação, financiamento da educação e projeto de país. O debate 
teórico mobiliza à perspectiva da filosofia da práxis, o legado de Nicos Poulantzas, aspectos do ciclo de 
políticas e considera as reflexões sobre os chamados Novos Movimentos Sociais (Gohn, 2017). Até o 
presente momento, as investigações resultaram em: idas a campo nas reuniões do Conselho Municipal 
de Educação de Petrópolis (Comed); assim como nas reuniões do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - CMACS – FUNDEB (no ano de 2018); participação 
nas reuniões preparativas para a Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2018, nas etapas estadual 
e municipal de Petrópolis; participação nas reuniões do Grupo de Trabalho Temático de atualização do 
Plano Municipal de Educação de Petrópolis; Participação na Conferência Municipal de Educação de 
Petrópolis (2018); sistematização das atas das reuniões do Comed e do CMACS – FUNDEB. A partir de 
2019, passamos a focar as investigações nas reuniões do Comed e na produção da política educacional 
na Câmara Municipal de Petrópolis. Também está sendo feito um diagnóstico e uma sistematização do 
trato das Políticas Públicas de Educação na Câmara Municipal de Petrópolis. Nos anos de 2020 e 2021, 
estamos acompanhando as ações do Comed com relação ao ensino remoto e o plano de retorno das aulas 
no pós-pandemia. É perceptível o conflito de classes e de partidos representado no posicionamento dos 
conselheiros, principalmente nos meses iniciais de uma nova Gestão da Câmara Municipal e o inédito 
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caso de uma Prefeitura Interina. Além de uma pluralização no debate político ocasionada pelo aumento 
da participação da Sociedade Civil nas reuniões remotas. Por fim, as constatações conjunturais, fizeram 
ampliar o olhar analítico para outros estados brasileiros (de forma experimental), verificando distintas 
experiências de participação da sociedade civil nos conselhos de controle social de educação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas de educação. Grupos de interesse. Sociedade civil. Plano 
Municipal de Educação. 
 

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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VIDAS EM REDE E EDUCAÇÃO NO BRASIL: PERSPECTIVAS PÓS-

PANDÊMICAS 

 
ESTUDANTES: 
Letícia Schmid Mariano; Catherine Mesentieri Saliba Daher; Yasmin Raeder Dias 
 
PROFESSORES ORIENTADORES:  

Thiago Leite Cabrera Pereira da Rosa 

 
RESUMO:  
Esta investigação tem por objeto as perspectivas das novas relações entre a cultura digital das “vidas em 
redes” e a cultura escolar institucional no cenário pós-pandemia no Brasil. Dada a imediatidade histórica 
e novidade do fenômeno estudado, a pesquisa tem um caráter qualitativo e exploratório e se utiliza de 
técnicas, instrumentos e métodos variados, como a análise documental, questionários e entrevistas. Como 
problema geral da pesquisa, indagamos se diante da vertiginosa aceleração das transformações 
tecnológicas nos anos recentes, estaríamos vivendo, com a pandemia, de um ponto de vista histórico, 
uma crise de paradigma das instituições tradicionais de educação. Nos discursos dos diferentes atores 
envolvidos, especialmente os estudantes e professores de ensino médio do município de Petrópolis com 
quem se dialogou, subsistem ricas e ambivalentes multiplicidades de perspectivas e atitudes em relação a 
possíveis transformações, o que dá indicações de que uma eventual quebra de paradigma não está 
claramente delineada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais. Cultura Digital. Cultura Escolar. 

 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 
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MAXIPROCESSOS COMO INSTRUMENTOS DE LAWFARE POLÍTICO: 

UMA ANÁLISE DA OPERAÇÃO LAVA JATO 
 
 

ESTUDANTES:  
Davi Drumond Magalhães; Bernardo Machado Tinoco de Carvalho 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Antônio Eduardo Ramires Santoro 

 
RESUMO:  
Há no Brasil dois diferentes desenhos processuais que podemos chamar de subsistemas de processo 
penal: o processo penal tradicional e o processo penal de emergência. Um dos problemas do subsistema 
de processo penal de emergência que pode ser conduzido por interesses diversos da mera apuração da 
prática de uma conduta criminosa e condições para seu sancionamento é, precisamente, se ele pode ser 
usado para fins políticos. Nesse contexto, a compreensão do conceito de Lawfare político é de grande 
valia para empreender essa análise. Inicialmente compreendido como a estratégia do uso do direito para 
substituir combates militares, passou a ser entendido também como um sucedâneo de embates políticos. 
Dentre os principais instrumentos para utilização do direito para fins políticos está a instauração de 
persecuções penais para alcançar objetivos políticos, o que é tratado por Luigi Ferrajoli, marco teórico 
desta pesquisa, como um traço do subsistema penal de exceção. Para ele, entre as mais relevantes 
alterações no modelo clássico de legalidade penal estão os maxiprocessos, cujas mais importantes 
características são: cobertura midiática massiva; (2) o gigantismo processual; (3) a confusão processual; 
(4) a mutação substancial do modelo clássico de legalidade penal; (5) o incremento da utilização dos meios 
investigação ou obtenção de prova. Assim, os maxiprocessos são instrumentos de Lawfare político. Para 
Ferrajoli, os maxiprocessos não se compatibilizam com o Estado de direito, tampouco à democracia. O 
problema que se coloca nessa pesquisa é: a “Operação Lava Jato” é um maxiprocesso utilizado como 
instrumento de Lawfare político? A hipótese de trabalho é que a “Operação Lava Jato” é um 
maxiprocesso e vem sendo usada como instrumento para obter vantagens políticas, interferindo 
diretamente na democracia. O objetivo geral desta pesquisa é verificar se há no Brasil um processo penal 
de emergência caracterizado como um sistema não democrático de Lawfare político que tem como 
instrumento o manejo de maxiprocessos. Metodologicamente a pesquisa será desenvolvida em três fases: 
(1) pesquisa bibliográfica sobre Lawfare político, os maxiprocessos, o uso político do sistema penal e as 
decisões penais para fixar a base de formulação de questionário; (2) coleta dos termos de colaboração 
premiada celebrados no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba, Rio de Janeiro e Supremo Tribunal 
Federal; e (3) análise qualitativa e quantitativa a partir dos termos dos acordos de colaboração. 
Atualmente, a pesquisa se encontra na terceira fase, ainda não finalizada.  
Com o advento da pandemia da SARS-CoV-2, os encontros passaram a ser realizados on-line em 
conjunto com o Grupo de Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também liderado pelo 
professor Antonio Eduardo Ramires Santoro. Inicialmente, foram feitas sucessivas reuniões para 
reformulação e correção do “Formulário para Análise dos Acordos de Colaboração Premiada” elaborado 
através do Google Formulários na fase bibliográfica da pesquisa, totalizando 125 perguntas divididas em 
4 partes: pressupostos, validade, cláusulas do acordo e considerações para aferição de seletividade.  Em 
seguida, os acordos de colaboração obtidos, cerca de 150, foram divididos igualmente entre os membros 
do grupo para análise de seus termos e preenchimento dos formulários; etapa essa já concluída. Agora, 
buscando uma maior homogeneidade na interpretação dos termos, será utilizado o método double-check, 
no qual todos os Acordos serão re-analisados e os formulários novamente preenchidos por membros 
distintos da primeira etapa. 
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PALAVRAS-CHAVE: Maxiprocessos. Lawfare Político. Operação Lava Jato. Processo Penal de 
Emergência. Democracia Constitucional. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
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JUSTIÇA E RETÓRICA: MICHAEL SANDEL 
 
 

ESTUDANTES: 
Asafe de Oliveira dos Santos; Matheus Geraldo Dutra Ferreira; Diego Machado Monnerat; Breno 
Weckmuller de F. Gomes 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Carlos Frederico Gurgel Calvet da Silveira 

 
RESUMO:  
O pensamento de Michael Sandel a respeito da justiça e de temas de interesse do grande público situa-o 
num universo de argumentação que ultrapassa as fronteiras de sua filiação política, de suas fontes e de 
sua própria formação. Aristóteles e Perelman foram os objetos de nossas investigações prévias. As 
técnicas da argumentação retórica apontadas por Perelman indicavam que a nova Retórica não pretendia 
simplesmente aperfeiçoar o aplicar a retórica clássica aristotélica. Mais que isso. O trabalho de Perelman 
revelou que o tipo de argumentação inerente à retórica encerra o elemento mais democrático na conquista 
dos direitos sociais e da participação do cidadão na sociedade. O diálogo e o consenso a que visa a retórica 
é também o reconhecimento da participação do outro na vida pública. Por outro lado, ao comentar a 
visão política de Aristóteles, Sandel afirma: “Portanto, só realizamos a nossa natureza quando usamos 
nossa faculdade de linguagem, o que requer, por sua vez que deliberemos com nossos semelhantes sobre 
o certo e o errado, o bem e o mal, a justiça e a injustiça” (SANDEL, 2019, p. 243). E Aristóteles: “A 
retórica é a outra face da dialética; pois ambas se ocupam de questões mais ou menos ligadas ao 
conhecimento comum (...), pois todas [as pessoas] tentam em certa medida questionar e sustentar um 
argumento, defender-se ou acusar” (ARISTÓTELES, 2005, 1354a, p. 89). Por conseguinte, tanto a 
referência à linguagem quanto à deliberação com os semelhantes, parecem apontar para a arte do discurso 
político que é a retórica. Por isso mesmo, nossa pesquisa não prescindirá dessa referência fontal. Trata-
se, pois, de uma análise retórica da obra de Sandel, Justiça: O que é fazer a coisa certa. Para tal se recorrerá 
tanto às exigências da Arte Retórica de Aristóteles quanto à obra de Perelman, Tratado da Argumentação: 
A Nova Retórica. Portanto, uma análise do texto de Sandel a partir de uma metodologia que recorre aos 
princípios básicos da retórica e de sua função na vida pública. Enfim, nosso objetivo foi o demonstrar 
que o tipo de argumentação desenvolvido por Sandel na obra em foco é passível de uma análise retórica 
e que esta não é mero recurso oratório, mas representa uma concepção específica de democracia e de 
justiça. Uma mídia com fins didáticos foi produzida pelo grupo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Razão prática. Perelman. Argumentação. Democracia 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
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“VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA, REAÇÃO DO POVO”: A INVOCAÇÃO DE 

DIREITOS CIVIS NA REVOLTA DA VACINA 

 
 
ESTUDANTES: 
Daniel Sant’Anna Lisbôa; Raphaela Abud Neves; Yara Esteves Soares 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Daniel Machado Gomes 

 
RESUMO:  
A Revolta da Vacina, que tomou espaço no período inicial da primeira República, ficou marcada por se 
tornar objeto de discussões no campo histórico-jurídico acerca da efetivação ou da violação de 
prerrogativas fundamentais. Para além da perspectiva de que o evento consistiu em uma mera rebelião 
ocasionada pela obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, a insurreição, como aponta a historiografia 
hodierna, eclodiu devido a uma gama de agentes, motivações, interesses e discursos políticos. Com isso, 
a pesquisa realizada objetiva analisar os motores que contribuíram para a sucessão de eventos que ficaram 
historicamente conhecidos como a Revolta da Vacina. Do ponto de vista metodológico, o presente 
projeto de pesquisa emprega o método qualitativo e histórico, contando com a produção historiográfica 
mais recente e fontes primárias. Como resultado, é possível evidenciar não apenas a aparente dicotomia 
entre o interesse público e o individual, mas também a intensificação da violação de direitos de cunho 
social, a exemplo do direito à moradia. Nesse diapasão, denota-se que a crise epidêmica da varíola foi 
utilizada como justificativa para uma série de violações de preceitos fundamentais, materializadas, por 
exemplo, por meio de inspeções compulsórias, desocupações forçadas, higienizações com materiais 
químicos pesados, dentre outras medidas. Ainda, a partir do estudo, observa-se como o fenômeno 
denominado demofobia, descrito pelo historiador Christian Lynch, pode ser correlacionado a essas 
medidas, o que desencadeou incontáveis violações de direitos, notadamente, o direito à moradia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Revolta da Vacina. Direitos fundamentais. Demofobia. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
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DIREITOS HUMANOS E REFÚGIO: POLÍTICAS PÚBLICAS E 

INTEGRAÇÃO DOS REFUGIADOS NO BRASIL 

 
 

ESTUDANTES: 
Ana Beatriz Moreira Bastos; Évelin Estêvam Souza; João Victor Ceia da Silva Gomes Damasceno; Lara 
de Freitas Santos 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Denise Mercedes Núñez Nascimento Lopes Salles 

 
RESUMO:  
A presente pesquisa tem como objetivo identificar e analisar as políticas públicas e os processos de 
integração local dos refugiados no Brasil. São diversas as normas e convenções ratificadas pelo Brasil que 
amparam o refugiado, como a Convenção de 1951 e a Lei 9.474 de 1997, garantindo às pessoas que 
sofrem perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política e, 
atualmente, quando há “grave e generalizada violação de direitos humanos”, a proteção por meio do 
refúgio. Para analisar as políticas públicas para refugiados existentes no Brasil, foram utilizados uma 
combinação de dois modelos de políticas públicas: o modelo Institucionalista e o modelo Multicêntrico. 
Isso porque, na maioria das vezes, o Estado inicia uma política pública e ela tem andamento por causa 
do auxílio de organizações nacionais e transnacionais, ou ao contrário, a política se inicia a partir da 
sociedade civil e se desenvolve com o auxílio do Estado. Apesar dos fatos elencados, não são muitas as 
políticas públicas de auxílio aos refugiados, sendo a maioria delas municipais. Com o aumento do fluxo 
migratório de venezuelanos em 2017, foi criada uma força tarefa humanitária em 2018, a “Operação 
Acolhida”, que é do Governo federal com coordenação do Exército brasileiro com o auxílio de diversos 
organismos nacionais e transnacionais. Através desta operação foi criado o programa de interiorização 
de refugiados, uma das políticas públicas mais efetivas na proteção e integração dos venezuelanos no 
país. Já no município de São Paulo, foi publicada a Lei 16.478/2016, instituindo uma política municipal 
para a população migrante, visando garantir a eles o acesso aos direitos sociais e aos serviços públicos. 
Atualmente, o município instituiu o 1º Plano Municipal de Políticas para Migrantes, que teve início no 
presente ano e durará até 2024. Além das políticas públicas que já existiam, a pandemia causada pelo vírus 
SARS-CoV-2 agravou a situação de refugiados e migrantes, isso porque, além das vulnerabilidades 
recorrentes, os migrantes tiveram acesso dificultado aos benefícios, como o auxílio emergencial, e 
dificuldade ao acesso do sistema de saúde, neste caso, a atuação das Defensorias Públicas dos Estados e 
da União, foram fundamentais na proteção dos direitos básicos aos refugiados e migrantes. Na próxima 
fase da pesquisa serão feitas entrevistas exploratórias para identificar os entraves e desafios para a 
efetivação de programas para migrantes, além de analisar a atuação da sociedade civil e dos coletivos dos 
migrantes na construção das políticas públicas e no processo de integração dos refugiados, com foco nas 
práticas dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Refúgio. Políticas Públicas. Interiorização. 

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
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ANÁLISE DE CASOS DE CONFLITOS ESCOLARES NAS VARAS 

CRIMINAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DO MUNICÍPIO DE 

PETRÓPOLIS 
 

ESTUDANTES: 
Julia Toneli Loretti Cunha; Beatriz Magrani Sampaio 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Flávio Mirza Maduro 

 
RESUMO:  
Trata-se de pesquisa científica que está sendo desenvolvida no grupo de pesquisa Garantismo Penal, 
Processo e Direitos Fundamentais. A metodologia utilizada para desenvolver o presente estudo é um 
compilado entre a pesquisa doutrinária com a empírica, que se dá através da análise de casos de conflitos 
escolares encontrados nas Varas Criminais e Juizados Especiais Criminais do Município de Petrópolis. O 
objetivo é compreender as razões pelas quais os conflitos escolares são judicializados e transformados 
em ações penais de diferentes níveis e naturezas, normalmente caracterizados nos tipos penais de Ameaça 
(Art. 147 CP) e Lesão Corporal (Art. 129 CP). Com isso, foi observado que geralmente são de crimes de 
menor potencial ofensivo que são judicializados, chegando aos Tribunais seguindo o rito dos Juizados 
Especiais Criminais nos quais, em primeiro plano, há uma tentativa consensual da disputa por meio da 
Transação Penal. Dessa forma, a pesquisa se propõe a analisar como esses conflitos são administrados e 
como ultrapassam os muros da escola para se transformarem em demandas judiciais criminais 
envolvendo o colégio, os alunos, familiares e a comunidade de modo geral. Como resultado preliminar, 
foi percebido que as ações judiciais tendo por motivo alguma tensão ou disputa na escola são frequentes 
e quando não tem uma intervenção oportuna e eficaz em uma etapa inicial acabam desaguando no Poder 
Judiciário. Dentro desse contexto, analisamos que se os conflitos escolares fossem abordados de forma 
precoce dentro das escolas, por meio da mediação ou da conciliação, os mesmos poderiam ser 
solucionados de forma amigável, rápida e sem maiores desdobramentos para os envolvidos. Assim, as 
observações revelaram que a escola não se reconhece como uma instância que possa administrar esses 
conflitos e por conta dessa terceirização, quando essas disputas fogem da normalidade da rotina escolar, 
acabam sendo levados aos Conselhos Tutelares, Delegacias, e não raro aos Tribunais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Conflitos escolares. Análise de casos. Pesquisa bibliográfica. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
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ESTUDO DE CASOS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ESCOLARES NO 

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS (NO CONTEXTO DO PROGRAMA 

MUNICIPAL DE PACIFICAÇÃO RESTAURATIVA PETRÓPOLIS DA PAZ) 

 
ESTUDANTE: 
Claudio Mariano Junior 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Klever Paulo Leal Filpo 

 
RESUMO: 
A presente pesquisa científica está sendo desenvolvida por meio de análise de casos de conflitos escolares 
no Município de Petrópolis e a observação do uso da mediação no tratamento desses conflitos. Os casos 
objeto de nossa análise vêm sendo identificados por meio de relatos de diretores de escolas, professores, 
mediadores ou mesmo estudantes, ou por meio do exame de processo judicias, sobretudo no Juizado 
Especial Criminal da Comarca de Petrópolis. Nesse projeto estamos denominando de “conflitos 
escolares” aquelas disputas que surgem a partir de relações sociais e/ou jurídicas originadas no ambiente 
da escola e no seu entorno, envolvendo alunos; professores; pais e a comunidade de modo geral. Nessa 
perspectiva, é frequente a existência de demandas judiciais que surgem tendo como motivo principal 
alguma tensão ou disputa surgida no ambiente escolar. Muitas vezes, sem uma intervenção oportuna e 
eficaz, acabam se transformando em ações judiciais cíveis ou criminais. Por isso, em primeiro plano, a 
mediação se apresentaria como uma forma eficaz e apropriada de lidar com uma boa parte desses 
conflitos. Dentro desse contexto, estamos analisando como os conflitos escolares surgem a partir da sua 
origem, antes mesmo de se tornarem demandas judiciais e observando especialmente o emprego da 
mediação em sede extrajudicial ou judicial sob a égide do CPC e a Lei de Mediação. No curso da pesquisa 
chamou nossa atenção o Programa Municipal de Justiça Restaurativa regido pela Lei Municipal 7.532 de 
agosto de 2017 denominado “Petrópolis da Paz”. Esse programa consiste em “um conjunto articulado 
de estratégias inspiradas nos princípios da Justiça e das Práticas Restaurativas, visando uma intervenção 
destinada a construir e alcançar a paz, direcionando-se aos principais fatores que movem os conflitos, 
abrangendo métodos autocompositivos na resolução de conflitos”. Um dos espaços de atuação desse 
programa têm sido algumas escolas municipais de Petrópolis, com a formação e intervenção de 
mediadores escolares os quais, mediante algumas dinâmicas específicas (oficinas, rodas de debates, 
palestras, etc) procuram preparar os estudantes para lidarem melhor com as diferenças e conflitos 
escolares. Segundo relatos de nossos interlocutores, o projeto vem apresentando bons resultados 
inclusive com a melhora do rendimento escolar e autoestima dos alunos nas escolas atendidas. Durante 
o último ano o grupo de pesquisa realizou duas visitas técnicas à sede desse Programa, como uma 
estratégia de aproximação empírica. Trata-se de pesquisa em andamento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Estudo de casos. Mediação. Conflitos escolares. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: UCP. 
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A ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS PELA ARBITRAGEM NO ÂMBITO 

CONCORRENCIAL 

 

ESTUDANTE: 
Omar José Amazonas Ferreira 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Klever Paulo Leal Filpo 

 
RESUMO:  

A pesquisa tem como foco a administração de conflitos por meio da arbitragem como solução de justiça 

negociada, no campo específico da concorrência. A pergunta a ser respondida é como a arbitragem vem 

sendo utilizada no campo da concorrência, no Brasil. Na tentativa de responder essa pergunta, a pesquisa 

desenvolveu um estudo de caso a respeito do Ato de Concentração de empresas que gerou a B3, 

buscando compreender os instrumentos da arbitragem como forma de resolução de divergências 

contratuais. Por ser pioneiro, o caso B3 despertou nossa atenção. Trata-se de uma das principais empresas 

de infraestrutura de mercado financeiro no mundo, com atuação em ambiente de bolsa e de balcão. É 

uma sociedade de capital aberto, cujas ações são negociadas no mercado. No desenvolvimento da 

pesquisa tivemos acesso ao processo do ato de concentração da B3, o qual tornou-se controverso e foi 

objeto de reclamações. Isso porque, o ato de concentração acabou impondo a utilização da arbitragem 

por todas as empresas que tenham interesse de negociar ações junto à B3. A aceitação dessa cláusula foi 

uma posição do CADE que vem gerando questionamentos de outras empresas, que entenderam terem 

sido prejudicadas. Isso porque, ao negociarem suas ações na bolsa de valores, estão implicitamente 

aceitando que eventuais controvérsias serão resolvidas por árbitros, e não pelo Poder Judiciário. Como a 

pesquisa ainda está em andamento, pode-se concluir por hora que a arbitragem, inclusive em atos de 

concentração, como ocorreu no caso B3, é uma inovação interessante, um meio de explorar as 

potencialidades da arbitragem como método de administração de conflitos. Porém, trata-se de um 

instrumento que necessita ser analisado mais amplamente quanto às suas vantagens, potencialidade, 

limitações e até mesmo eventuais prejuízos impostos a outras empresas que, como no caso B3, vêm 

enxergando na arbitragem uma possível barreira, mesmo que de forma não intencional, a sua atuação no 

mercado. Com este argumento, algumas empresas pediram a revisão do posicionamento do CADE, o 

que foi posteriormente atendido. A controvérsia deu origem a um TCC, que buscou alinhar e corrigir os 

problemas oriundos do Ato de Concentração e das cláusulas arbitrais por ele impostas. No 

prosseguimento da pesquisa existe a intenção de analisar o referido TCC. A pesquisa em foco contou 

com recursos do CNPQ na modalidade de bolsa de iniciação científica e foi desenvolvida no âmbito do 

Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Empírica sobre Administração de Conflitos (GIPAC/UCP).  

PALAVRAS-CHAVE: Administração de conflitos. Justiça negociada. Arbitragem. Concorrência.  

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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INSTRUMENTOS PROCESSUAIS DESTINADOS A PROPORCIONAR 

EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM DEMANDAS DE 

MASSA 
 

ESTUDANTES: 
Cinthia Gorges Rêgo Mello; Maria Julia da Silva Souza 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Marcelo Pereira de Almeida 

 
RESUMO: 

O projeto de pesquisa tem por objetivo desenvolver uma análise crítica das reformas processuais 
destinadas a proporcionar eficiência na prestação jurisdicional em demandas de massa, identificando, 
com método quantitativo e qualitativo, o perfil de julgamento dos tribunais brasileiros em causas dessa 
natureza.  
O objeto da pesquisa consistiu na análise da legitimidade das ações civis públicas em relação as alterações 
propostas pelos Projetos de Lei nº 4778/2020, nº 4441/2020 e 1.641/21. 
Constata-se pelas mais diversas fontes de informação e pesquisa, que o direito de acesso ao Judiciário, 
garantido constitucionalmente no art. 5º, XXXV, é materialmente obstaculizado por diversos fatores, 
sejam eles sociais, culturais, psicológicos e legais. 
Diante da frequente má gestão de recursos públicos pela Administração Pública e a atuação de grupos 
econômicos dominantes, que desdobram em lesão de direito de grupos e classes, cada vez mais a via 
jurisdicional tem sido utilizada para efetivar políticas governamentais e proteger bens que integram o 
patrimônio público, sendo garantida, assim, a defesa da ordem pública. 
Nessa esteira, por ser um meio processual adequado de consubstanciação de preceitos constitucionais 
por via coletiva, a Ação Civil Pública tem-se revelado, hodiernamente, como uma relevante via 
jurisdicional de defesa de interesses metaindividuais, sendo um mecanismo de democracia participativa 
no ordenamento jurídico brasileiro, permitindo que os sujeitos envolvidos, através do judiciário 
influenciem diretamente na efetivação de políticas públicas em prol da coletividade.  
A legitimidade para ajuizar essas ações delineada constitucionalmente, está destacada na legislação 
adjacente como a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), o Código de Defesa do Consumidor (Lei 
8.078/1990) e a Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar 75/1993), entre outras 
normas legais.  
No ano de 2020, foram propostos dois projetos de lei, quais sejam, PL 4778/20 e PL 4441/20 que 
tramitam na Câmara dos Deputados com vistas a disciplinar o procedimento da nova Lei da Ação Civil 
Pública. Entretanto, as referidas propostas evidenciaram diversos retrocessos o que gerou controvérsias 
doutrinárias.  
Ocorre que, dentre as principais alterações propostas pelos projetos, ressalta-se a questão da legitimidade 
de propositura da Ação Civil Pública que foi restringida principalmente no que tange a representatividade 
das associações.  Observou-se que a legitimidade das associações estaria condicionada ao atendimento de 
requisitos não previstos pela legislação.  
Destaca-se que, segundo os referidos projetos de lei, a legitimidade ativa das associações estaria 
condicionada a satisfação de requisitos elencados para determinar a adequação de sua representatividade 
demonstrada pelo número de associados; pela capacidade financeira; pelo rol de casos de que a associação 
participou, judicial ou extrajudicialmente; pelo quadro de especialistas no tema do objeto protegido pela 
ação; pelo laudo indicativo do número de pessoas atingidas pelo alegado dano, entre outros. 
Nesse contexto, foi realizada pesquisa por amostragem no âmbito da jurisprudência do STF e do STJ, 
com o objetivo de identificar pontos sensíveis do texto legal e, por conseguinte, elaborar sugestões de 
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aprimoramentos acerca da legitimidade ativa para a propositura de Ação Civil Pública especialmente das 
associações. 
Por meio do estudo foi constatado que a maior parte das Ações Civis Públicas são ajuizadas pelo 
Ministério Público, pela Defensoria Pública e por Entes Federativos, demonstrando, assim descompasso 
e contrariedade das alterações propostas pelos projetos de lei ao instrumento processual que tem por 
escopo promover a maior participação da sociedade civil através do acesso à justiça. 
Neste panorama, em 2021, a comissão de juristas do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) 
elaborou o PL 1.641/21 nomeado como Projeto de Lei Ada Pellegrini Grinover substitutivo das 
propostas anteriores apresentando técnicas e valores da teoria do processo estrutural.  
No tocante ao polo ativo da propositura da ação coletiva, o projeto trouxe avanços ao inserir novos 
legitimados como, sindicatos, a Ordem dos Advogados do Brasil, os partidos políticos, as comunidades 
indígenas, quilombolas e povos tradicionais, bem como no controle jurisdicional da adequação da 
legitimidade. O mencionado projeto seguiu a mesma linha de países latino-americanos como o Peru e a 
Argentina, no sentido que estendeu o rol de impetração da Ação Civil Pública. 
Diante desse cenário, é de suma importância analisar, se as alterações sugeridas pelos projetos de lei PL 
4778/20, PL 4441/20 e PL 1.641/21, são plausíveis e tendem a solucionar as deficiências decorrentes da 
atual legislação vigente. 
Todavia, em que pese a necessidade de as ações coletivas serem propostas por entidades que tenham 
legitimidade para realmente representar a sociedade civil, é imprescindível permitir a mais ampla 
participação de entidades interessadas na defesa da coletividade, como adotam países como Argentina e 
Peru. 
Afinal, cumpre esclarecer, considerando a ínfima participação de entidades da sociedade civil nessas 
ações, qual seria razão de se restringir a legitimidade ativa para a propositura das Ações Civis Públicas? 
Qual o objetivo de tal medida? Serão essas alterações compatíveis com o fundamento processual desse 
instrumento?  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ação Civil Pública. Legitimidade. Projeto de lei. 

 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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ANÁLISE JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA SOBRE PONTOS 

CONTROVERTIDOS DA LEI 13.105/2015 RELACIONADO À PROVA 

PERICIAL 

 

ESTUDANTE: 
Esdras Eudes Hesli Medeiros 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Rodrigo Grazinoli Garrido 

 
RESUMO:  

Buscou-se analisar alguns pontos ainda controvertidos da Lei 13.105/2015 no tocante à à prova pericial. 

Especificamente, realizou-se análise doutrinária e jurisprudencial sobre a novel prova técnica simplificada, 

por simples inquirição do especialista, e do instituto que possibilita a redução da remuneração 

inicialmente arbitrada do perito, quando a perícia resultar inconclusiva ou deficiente. Neste sentido, a 

partir de parâmetros lógico-dedutivos, foi possível constatar que no que se refere à prova técnica 

simplificada, esta se assemelha ao instituto da testemunha técnica da common law norte-americana, 

carecendo, contudo, de detalhamento no rito processual de sua aplicação em nosso ordenamento. De 

toda forma, a relação com a expert witness não é pacífica, pois no ordenamento brasileiro são bem claros 

os papéis desempenhados por especialistas, que deverão oferecer parâmetros estritamente técnicos e 

específicos à questão analisada, o que não é esperado da testemunha, assim ainda mantendo certas 

controvérsias doutrinárias relacionadas ao tema.  No que se refere ao segundo instituto analisado, há certa 

ausência de critérios objetivos para a redução de honorários periciais, por inconclusividade do laudo, 

ficando esta baseada em fundamentos discricionários do magistrado. Quando as hipóteses da 

inconclusividade ou deficiência não se devem à culpa ou dolo do perito, caracterizada, pela falta de 

exames técnicos necessários; uso de técnica inapropriada; atuação desidiosa; pela ausência de ceticismo, 

entre outras ações ou omissões, ainda há ausência de parêmetros norteadores legais, doutrinários ou 

jurisprudenciais. Com isso, não foi localizado critério consolidado que defina objetivamente o que se 

entende por inconclusividade e deficiência. É possível reconhecer que a ausência de um texto legislativo, 

que traga letras ao procedimento especial quanto à perícia técnica simplificada e à possível reduação de 

honorários periciais em provas técnicas inconclusivas ou deficientes mostra como livro processual apesar 

de ter trazido novos institutos, manteve-se silente em pontos importantes do assunto, especialmente no 

que se refere à perícia. Assim, espera-se o desenvolvimento da jurisprudência e doutrina referentes ao 

tema para que a aplicação da norma torne-se clara e justa.  

PALAVRAS-CHAVE: Processo civil brasileiro. Prova no processo. Prova técnica simplificada. Pericia 

inconclusiva.  

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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AVALIAÇÃO DE CITOTOXICIDADE E POTENCIAL INFLAMATÓRIO DE 
NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA EM CÉLULAS DE PULMÃO 

 
 
ESTUDANTE: 
Ana Paula Pereira de Almeida 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Camila Brand de Carvalho 

 
RESUMO:  
A sílica é o um dos elementos mais abundantes da crosta terrestre e está presente em diversos produtos 
que estão em contato direto com os seres humanos. A inalação de sílica, dependendo do tamanho e da 
frequência com a qual é inalada, pode resultar tardiamente, na ativação de fibroblastos e deposição de 
colágeno, o que interfere no funcionamento adequado do sistema respiratório e atividade pulmonar. A 
Nanotecnologia é um ramo em constante crescimento, que visa a utilização de nanopartículas e materiais 
nanoestruturados nos mais variados setores industriais. Nesse contexto, é possível citar a utilização de 
nanopartículas de sílica. No entanto, apesar dos benefícios revolucionários advindos dessa inserção, é 
preciso atentar para os possíveis prejuízos resultantes de seu uso disseminado preservando sobretudo, a 
segurança de sua utilização. Diante do exposto, o presente trabalho visa avaliar o potencial citotóxico e a 
secreção de mediadores infamatórios em linhagem representativa do epitélio pulmonar (A549) tratadas 
com nanopartículas de sílica. Inicialmente, foram realizados diferentes ensaios para a caracterização das 
NPs através de dispersão e análise por DLS (Espalhamento de Luz Dinâmico). Para investigar os efeitos 
destas NPs, realizamos avaliação da citotoxicidade por redução de MTT, ensaio de liberação de LDH, 
análise de apoptose e necrose celular por citometria de fluxo e análise morfológica por microscopia óptica 
de contraste de fase. Nas concentrações testadas (0,01; 0,1; 1; 5; 10; 25; 50; 100 µg/mL), SiNPs não 
alteraram adesão e proliferação das células A549, mas reduziram a capacidade de conversão de MTT em 
formazana. Apesar de não terem promovido lesão da membrana celular, induziram apoptose em uma das 
concentrações testadas (10 µg/mL). Além disso, foram observados indícios de esteatose nas células 
tratadas com as duas maiores concentrações utilizadas (50 e 100 µg/mL). Nossos resultados demonstram 
que SiNPs afetam a viabilidade das células A549. Juntos, nossos resultados somam conhecimentos acerca 
do potencial de SiNPs em alterar a fisiologia de células A549, enfatizando que mesmo com pouco impacto 
sobre a viabilidade celular, este nanomaterial pode representar um perigo silencioso, pois tem a 
capacidade de induzir inflamação e desequilibrar a homeostase local. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Nanopartículas. Sílica. Citotoxicidade. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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AUTORREGULAÇÃO DE VALORES, AUTOTRANSCEDÊNCIA E 
ABORRECIMENTOS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
 
ESTUDANTES: 
Nathália Benaion Valentim; Marcela dos Santos Coutinho; Natan Gastardelli Kleis; Roney Martinho 
Pinheiro; Cayo Pinheiro; João Gabriel Possas da Silva Ferreira; Jordânya Mayra Teixeira Araújo; Natália 
Palma Brígido; Nathalia de Leo Marques Xavier; Stephanie Lima Costa; Patrícia Rodrigues Alves de 
Carvalho; Cristiane Ternis; Antônio de Pádua Andrade dos Santos; Luciana Cordeiro Telles; Roberta 
Tereza de Carvalho Diniz; Ana Luiza Reuther Weinschutz Gheren; Ana Claudia da Silva Dufflis; 
Thiago Assinger Cavalcante; Clarissa de Araújo Davico; Lucimar Danelon de Almeida; Maila Cândido 
Ferro Santos; Marcelo Sili Reis; Neide de Araújo Chaves; Geovane Ferreira Silva; Rui Carlos 
Stockinger; Sergio Luiz Julio dos Santos; Ana Paula Batista Benvinda; Cléria Wickert; Sirlei do Rocio 
Gonçalves Cordeiro; Catarina de Mello Rezende Rattes; Rafael Rebouças Andrade; Carla Cristina da 
Silva Nogueira; Cristiane Soares Campos Yokoyama; Bárbara Rosário Vellozo de Carvalho Falcão; 
Nubia Gracieli Gomes Leopoldino; Airton Siqueira da Silva; Karine Rossi Guatura da Silva; Mônica 
Patrícia Oliveira Souza; Sávio Moreira Emmerick. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Cleia Zanatta Clavery Guarnido Duarte 

 
RESUMO:  
O projeto tem como tema relacionar autorregulação de valores, autotranscendência e aborrecimentos no 
contexto da pandemia de COVID-19. Sabe-se que a pandemia COVID-19 vem causando danos 
humanos, econômicos e sociais significativos, e contribuem para uma particular condição de estresse que 
impacta a mente e aumenta o risco do desenvolvimento de transtornos mentais, pois a COVID-19 
descortina o desamparo humano, uma vez que frente à invisibilidade do vírus fica-se indefeso 
psiquicamente. Como problema, pretende-se investigar que relações pode-se estabelecer entre a 
autorregulação de valores, a autotranscendência e os aborrecimentos em tempos de pandemia? Objetiva-
se relacionar os constructos acima considerando as variáveis sociodemográficas delimitadas na pesquisa 
e correlacionar os resultados obtidos através de uma pesquisa quantitativa descritiva e correlacional que 
fará uso de três escalas específicas para cada constructo numa amostra de 500 universitários brasileiros e 
500 universitários portugueses e numa amostra de 500 brasileiros e 500 portugueses da população em 
geral. Propõe-se também realizar a validação da escala de autotranscendência para a população brasileira 
que faz parte de uma das escalas da pesquisa. Até o momento, realizou-se a revisão de literatura em 
artigos científicos e publicações impressas sobre os constructos que norteiam a pesquisa bem como, 
selecionou-se os instrumentos de coleta de dados que serão utilizados. Com relação à escala de 
autotranscendência, por não existir a sua validação, ainda, no Brasil, efetivou-se a tradução da mesma 
bem como os procedimentos exigidos para uma validação e o projeto encontra-se na fase de submissão 
ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Petrópolis para dar início à coleta de dados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autorregulação de Valores. Autotranscedência. Aborrecimentos. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM.  

PRÁTICAS PSICOLÓGICAS MEDIADAS POR TECNOLOGIAS 
 

 
ESTUDANTES: 
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Vinicius Cordeiro Macedo; Daphne Malher Corrêa. 
  
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Cristiane Moreira da Silva. 

 
RESUMO:  
O contexto de distanciamento social disseminou práticas psicológicas mediadas por dispositivos 
tecnológicos de comunicação e ampliou significativamente a adesão de psicólogos às referidas 
intervenções em diferentes contextos: psicoterapia, atenção em saúde, psicologia organizacional, 
hospitalar e educacional, além das supervisões e atividades de formação em psicologia. O atendimento 
psicológico mediado por tecnologias, prática reconhecida pela Resolução 011/2018 do Conselho Federal 
de Psicologia, tornou-se o meio mais seguro de atuação profissional fazendo com que a prática que 
enfrentava resistência de profissionais e pesquisas ainda incipientes superasse o debate, necessário e ainda 
em curso, e fosse amplamente adotada. No Rio de Janeiro, segundo estado com maior número de 
psicólogos no Brasil (44.552 inscritos no CRP/RJ), o número de psicólogos autorizados a atender on-
line saltou de 1.700 até o início da pandemia, para 10.000 na segunda quinzena do mesmo mês. Diante 
deste quadro delineamos o problema que orienta a pesquisa aqui apresentada: Como práticas mediadas 
por tecnologias foram desenvolvidas por psicólogos que atuam na saúde durante a corrente crise sanitária 
de COVID-19? Foi realizada revisão bibliográfica, buscando artigos dos últimos 10 anos na base SciELO. 
Somente 2 artigos relevantes foram encontrados. Trata-se de pesquisa exploratória, qualitativa, que tem 
como método de coleta de dados 10 entrevistas com roteiros semiestruturados, com psicólogos do estado 
do Rio de Janeiro. Foram entrevistados 3 psicólogos hospitalares, 3 de núcleos especializados de atenção 
em saúde, 4 de instituições especializadas em saúde mental. Todos passaram a atuar mediados por 
tecnologias em decorrência das medidas de distanciamento social. As entrevistas foram realizadas por 
videoconferência, transcritas e somente registradas por áudio. A análise do discurso destacou o 
despreparo de profissionais e instituições para os recursos tecnológicos em saúde; a iniciativa dos 
profissionais para encontrá-los, por preocupação com a assistência e não por uma cobrança institucional; 
a resistência inicial e o reconhecimento das possibilidades de manutenção de alguns recursos nas práticas 
considerando que estes possibilitaram a adesão de usuários dos serviços que não conseguiam frequentar 
os serviços presenciais. Há diferenças significativas entre instituições públicas e privadas no que tange a 
criação de protocolos. Foram frequentes os relatos de sentirem-se mais cansados, o que atribuem ao uso 
das telas e menor mobilidade e interação com os colegas ao longo do dia, queixas sobre reuniões 
excessivas e longas e a sensação de uma invasão do trabalho em suas casas apareceram para os que estão 
atendendo somente remoto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Atendimento mediado por TICs. Psicologia da saúde. Pandemia. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq.  
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AVALIAÇÃO DO SOBREPESO, OBESIDADE, ALTERAÇÕES DA PRESSÃO 

ARTERIAL E DA APTIDÃO FÍSICA ENTRE ADOLESCENTES DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE PETRÓPOLIS 

 

 

ESTUDANTES: 
Yan do Amaral Duarte; Gustavo da Silva Ayres Neto 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Cristiano Queiroz de Oliveira 

 
RESUMO:  
Dados anteriores do Laboratório de Ciências do Esporte e do Exercício da Universidade Católica de 
Petrópolis (LaCEE) já evidenciavam altas prevalências de sobrepeso e obesidade entre adolescentes da 
Rede Municipal de Ensino de Petrópolis. Adicionalmente, sabe-se que a obesidade central e a obesidade 
geral são importantes preditores para a hipertensão arterial entre escolares. Objetivo: correlacionar a 
pressão arterial (PA) com o índice de massa corporal (IMC), perimetria abdominal e a massa corporal de 
escolares. Métodos: Participaram do estudo 193 adolescentes, de 11 a 16 anos de idade. Aferiram-se 
estatura, peso corporal, perimetria abdominal e pressão arterial. Foi calculado o índice de massa corporal 
por percentis. Resultados: A prevalência de pré-hipertensão na população estudada foi de 8,2% (16), a de 
hipertensão foi de 14,3% (28) e a de excesso de peso de 21,9% (6,1% de obesidade). Não foram 
observadas correlações entre dados de PA e indicadores de acúmulo de peso e acúmulo de gordura 
abdominal. Foram observadas apenas tendências de correlação entre o IMC e a pressão arterial diastólica 
(PAD) e entre a perimetria abdominal e a PAD (0,07 e 0,08 respectivamente). Conclusão: Os dados 
preliminares do presente estudo já nos alertam para o risco do excesso de peso nas populações jovens 
brasileiras. Ademais, uma comorbidade importante, associada ao acúmulo de peso, que é o aumento da 
pressão arterial, pôde ser observada em boa parte da população estudada (22,5% -pré hipertensão mais 
hipertensão). Embora uma correlação entre o excesso de peso e o acúmulo de gordura visceral não tenha 
sido observada no presente estudo, faz-se imediato o aumento de indivíduos avaliados para se buscar 
maiores informações a respeito do excesso de peso e do risco para hipertensão entre a população de 
jovens da Rede de Ensino Público do município de Petrópolis.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão. Saúde do adolescente. Obesidade. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM.  
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IMPACTOS NA COGNIÇÃO SOCIAL E SAÚDE MENTAL EM RESPOSTA A 

SARS-COV-2 (COVID-19) EM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 

BRASIL 
 

ESTUDANTES: 
Guilherme Baeta; Camila Chaves; Marina Mühlhaus; Matheus Borchio; João Vitor Furtado 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Diana Ramos de Oliveira 

 
RESUMO: 
A pandemia por COVID-19, causada pelo SARS-Cov-2, tem se alastrado de forma exponencial, causando diversos 
impactos psicossociais, dentre eles o contexto educacional. A pesquisa ora apresentada aborda um dos aspectos da 
Cognição Social – a percepção social com objetivo verificar a relação entre a percepção social da ameaça e a saúde 
mental em resposta a pandemia por COVID-19 dos professores da educação básica, assim como os impactos na 
saúde mental. A amostra foi composta por 326 professores da educação básica. Para coleta de dados foi utilizado 
questionário online, por meio dos instrumentos como a percepção da ameaça ao COVID-19, percepção de ameaça 
ao trabalho, questionário de saúde em geral avaliado pelo QSG-12, Depressão avaliado pelo PHQ-9, impacto da 
COVID-19 e satisfação com a vida. Os resultados mostraram que os professores da educação básica estão no 
segmento do Ensino fundamental e Ensino médio respectivamente. Estes, majoritariamente se encontram em 
escolas públicas. Os Estados brasileiros em que se obteve maior participação foi Bahia e Rio de Janeiro. A 
percepção da ameaça ao COVID-19 correlaciona com a saúde mental em geral avaliada pelo QSG-12, uma relação 
significativa negativa, isto significa que os professores de alguma maneira se encontram afetados quer seja na perda 
de sono, agoniado(a), uma sensação de não superar as dificuldades entre outros aspectos que a ameaça ao COVID-
19 proporciona; as análises encontradas sobre a saúde mental, foram significativas, ainda que negativas indicando 
uma correlação fraca com a depressão, notadamente que estes indicadores se tornam mais presentes no contexto 
pandêmico. Por outra parte, a percepção social da ameaça ao trabalho e o impacto do COVID-19 não mostrou 
relação, como a maioria dos professores participantes pertencem a esfera pública, e estes somente iniciaram suas 
atividades em final do semestre de 2020.1 ou no segundo semestre, pode ser a causa de não haver impactado. 
No que diz respeito a percepção de ameaça e o impacto do COVID-19 mostrou uma relação significativa positiva 
informado pelos professores como um fator que afeta suas vidas financeiras e/ou psicológica, dificuldade para 
trabalhar ou estudar ou tomar conta das coisas em casa. Estes resultados se alinham as pesquisas SILVA et. al., 
(2020) que argumenta que às pressões sofridas pelos docentes relacionadas ao uso das tecnologias e ao trabalho 
acabam adoecendo.  
Alguns domínios específicos da vida como saúde e família reverbera na satisfação com a vida, como se observa na 
relação significativa embora negativa, que quanto maior a percepção de ameaça por COVID-19 menor será a 
satisfação com a vida demonstrados pelos professores da educação básica. A correlação entre a saúde mental e 
satisfação com a vida, ainda que indique uma relação desprezível, se pode verificar que os professores podem sentir 
desconforto em sua saúde mental não desfrutando de suas atividades diárias, afetando a capacidade de 
concentração e nas condições de suas vidas e satisfação com a mesma. 
 Por fim, os indicadores de sintomas de depressão do PHQ-9 e impacto da Covid-19 se relacionam neste estudo, 
ressaltando que esta significância tem uma relação moderada, esta relação sinaliza que os professores podem ter 
encontrado dificuldade em conseguir as coisas que precisam devido a pandemia do Coronavírus, a saúde 
psicológica e a vida financeira mais fragilizada, com o qual amplia as possibilidades de sentir-se para baixo, 
agitados(as) ou com lentidão nas últimas semanas. A vida dos professores se viu afetada de alguma maneira, em 
domínios importantes na vida por exemplo, as condições de vida de antes e durante e o que virá pós pandemia, 
uma vida idealizada, seus projetos e a satisfação com a própria vida que se viu modificada no contexto do COVID-
19. Ao passo que, o impacto do COVID-19 correlacionou-se de forma fraca e negativa, mas estatisticamente 
significativa com a satisfação com a vida. Os resultados demostram que as queixas dos professores sobre aspectos 
financeiros, psicológicos e de recursos repercutem no peso que cada um dos domínios é importante para a 
satisfação da vida. 
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PALAVRAS-CHAVE: Cognição social. COVID-19. Saúde mental. Educação básica. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
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VALIDAÇÃO DO ÍNDICE DE CONDICIONAMENTO FÍSICO DO IDOSO  
 

ESTUDANTES: 
Larissa Carneiro Guimarães; Jéssica Constantino Rezende 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Fabiana Rodrigues Scartoni 

 
RESUMO: 
Evidenciando-se a importância da prática de exercícios físicos respaldados em conhecimento teórico 
científico, provenientes de boa testagem de suas variáveis por instrumentos e protocolos validados e 
consequentemente eficiência na supervisão dos programas de exercícios físicos e apesar de existir um 
número considerável de testes que avaliem o condicionamento físico, fez-se necessário desenvolver uma 
fórmula que compilassem dados para determinação do índice de condicionamento físico do idoso (ICFI). 
Diante desta premissa o objetivo do presente estudo é validar o índice de condicionamento físico de 
idosos de ambos os sexos. Após a observação dos critérios de inclusão e exclusão a amostra foi 
constituída por 141 idosas aparentemente saudáveis e fisicamente independentes, para o processo de 
classificação do ICFI, já para o processo de validação do ICFI a amostra foi composta por 30 idosas 
escolhidas aleatoriamente. Na fase inicial do experimento os grupos amostrais foram submetidos 
sucessivamente aos seguintes procedimentos avaliativos: teste de caminhada de 6 minutos para resistência 
aeróbica, índice de massa magra e circunferência da panturrilha esquerda para avaliação da composição 
corporal,  teste de flexão e extensão do cotovelo e sentar e levantar para avaliação da resistência muscular 
localizada, para força muscular foi utilizado o mesmo teste porém com sobrecarga, para avaliação da 
flexibilidade utilizou-se o Normalflex, e por fim avaliou-se o ICFI. O procedimento experimental é a 
validação do ICFI utilizando os critérios e protocolos dos testes que compõe a fórmula do ICFI proposta 
pela autora por intermédio da determinação dos graus de objetividade, fidedignidade e validade do ICFI. 
Para a determinação da fidedignidade, os testes foram aplicados pelo mesmo avaliador, duas vezes nas 
mesmas participantes, com um intervalo de sete dias entre as medições. Para testar a objetividade, os 
testes foram replicados por um segundo avaliador sete dias depois. Como proposta para a composição 
do ICFI, será utilizado o Método Multivariado estruturado na Lógica Fuzzy. Para análise dos dados será 
utilizado a estatística descritiva e inferencial admitindo-se o nível de significância de p<0,05, e a potência 
do experimento (erro β) será avaliado permitindo um nível de aceitação correspondente a 80%. Os 
resultados ainda estão em fase de interpretação e tratamento estatístico. Para finalização do experimento 
faz-se necessário a coleta de dados em idosos masculinos, todavia diante do cenário da pandemia do 
COVID-19 as coletas foram suspensas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aptidão física. Envelhecimento. Idosos. Estudos de validação. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM.  
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RESPOSTAS NEUROMUSCULARES, CARDIOVASCULARES E DE FADIGA 
DECORRENTES DE DIFERENTES MANIPULAÇÕES DAS VARIÁVEIS 

METODOLÓGICAS DO TREINAMENTO DE FORÇA 
 

 
ESTUDANTES: 
Lucas Sampaio Saraiva de Oliveira; Danilo Ferreira Martins; Vinicius Queiroz da Silveira; Thiago Alencar da 
Silva. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 
Gilmar Weber Senna 
 
RESUMO: 

Objetivo: Observar o comportamento da pressão arterial e percepção de esforço em indivíduos 
normotensos, através da realização de sessões de treinamento de força, comparando intervalos ativos 
para o mesmo grupamento muscular, aeróbicos e intervalos passivos com o uso de máscaras 
tradicionalmente utilizadas na pandemia do COVID-19. Métodos: Foram selecionados 15 homens 
normotensos com pelo menos 6 meses de experiência no treinamento de força. Foram realizados testes 
de 10 repetições máximas (10-RM) na seguinte sequência de exercícios: leg press, supino reto, extensão 
de pernas, voador, flexão de pernas e extensão de cotovelo. Adicionalmente, após 48–72h dos testes de 
força, todos os sujeitos participaram do teste submáximo em esteira para estimar o volume de oxigênio 
máximo (VO2Máx). Quarenta e oito horas após os testes cardiorrespiratórios, os indivíduos realizaram 
3 sessões de treinamento, onde foi adotado intervalo interseções também de 48h. A primeira sessão (ST1) 
consistiu dos exercícios descritos na mesma ordenação supracitada, com intervalo passivo (IP). A segunda 
sessão (ST2) consistiu na sessão de treinamento realizada com intervalos ativos para o mesmo 
grupamento muscular (IAM). Na terceira sessão (ST3) a sessão de treinamento foi realizada com intervalo 
ativo (IAA) na esteira rolante à 45% do VO2máx de cada participante. Os participantes realizaram 3 
séries por exercício, com cargas relativas a 80% de 10-RM para 10 repetições e intervalo ativo de 2 
minutos em todas as sessões. Os valores de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram 
aferidos após 10 minutos da chegada e durante 60 minutos após a sessão de treinamento (10 minutos de 
intervalo entre as aferições). A escala para treinamento de força OMNI aplicada à adultos foi 
implementada para obter os valores da percepção de esforço. Resultados: Para a PAS o valor de interação 
entre as condições vs. momentos de verificação não apresentou diferença significativa (p = 0,063). Para 
os efeitos específicos não foram verificadas diferenças entre as distintas condições de intervalos (p = 
0,987), contudo, em relação aos distintos momentos de verificação da PAS foi observado por meio da 
ANOVA two-way diferença significativa (p = 0,0001). Para a PAD o valor de interação entre as condições 
vs. momentos de verificação apresentou diferença significativa (p = 0,0001). Para os efeitos específicos 
não foram verificadas diferenças entre as distintas condições de intervalos (p = 0,998), contudo, em 
relação aos diferentes momentos de verificação da PAD foi observado diferença significativa (p = 
0,0001). Em relação a todas as séries e exercícios não ocorreram diferenças significativas entre os valores 
de PE entre as distintas condições de intervalo (p > 0,117). Conclusão: Segundo os dados do presente 
estudo, podemos concluir que o tanto o IAM, como o IAA apresentam uma redução da PAD sem alterar 
as respostas de percepção do esforço. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão arterial. Treinamento de força. Intervalo Ativo. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FRCM.  
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PENSAMENTO SOCIAL SOBRE OS CUIDADOS EM SAÚDE NA 

PANDEMIA DE COVID-19 
 

ESTUDANTES: 
David Levi Fernandes Machado da Silva; Mariana Domingos Carolino 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Julio Cesar Cruz Collares da Rocha 

 
RESUMO: 
Um dos desafios para os cuidados em saúde é o entendimento dos aspectos psicossociais, que influenciam 
a maneira como indivíduos/grupos lidam com a saúde. Os indivíduos habitam um mundo social 
complexo, com múltiplas pertenças, normas, papéis e pressões sociais que podem favorecer ou prejudicar 
as relações que estabelecem na prevenção, no cuidado, na promoção e na recuperação em saúde. Tratou-
se uma pesquisa qualitativa e descritiva, com o objetivo de identificar o núcleo central e o sistema 
periférico das Representações Sociais (RS) do uso de máscara durante a pandemia de Covid-19, utilizando 
a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici, a partir da Teoria do Núcleo Central 
(TNC) das RS de Jean-Claude Abric. Participaram da pesquisa 100 estudantes universitários, de ambos 
os sexos, para conhecer o pensamento social deles quanto ao uso de máscara durante a pandemia de 
Covid-19. O instrumento de pesquisa foi um questionário com teste de associação livre de palavras 
(TALP) para o termo indutor ‘uso de máscara durante a pandemia de Covid-19’, questões sobre 
atitudes/comportamentos e perguntas exploratórias sobre o tema e de caracterização do grupo 
pesquisado. Quanto aos procedimentos, realizamos o envio do convite para participação na pesquisa pelo 
Whatsapp, com o link do questionário online, utilizando o Google Forms, que foi introduzido com o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) adaptado para o ambiente virtual e seguido pelo 
questionário propriamente dito. Quanto à análise de dados, foi realizada análise prototípica para 
identificação das estruturas (casa de quatro quadros) e dos conteúdos (cognições) presentes nos núcleos 
centrais e nos sistemas periféricos das representações sociais do objeto social estudado, utilizando o 
software EVOC 2005. As questões sobre atitudes, comportamentos e caracterização dos participantes 
sofreram análise descritiva (frequência e percentual). Quanto aos resultados, figuraram no provável 
núcleo central da RS do uso de máscara durante a pandemia de Covid-19 as cognições ‘proteção’, 
‘cuidado’, ‘necessário’, ‘segurança’ e ‘prevenção’; na primeira periferia apareceram as cognições ‘saúde’ e 
‘responsabilidade’; e na zona de contraste emergiu a cognição ‘desconforto’. O provável núcleo central 
da RS pesquisada revela conhecimentos positivos e orientados para os cuidados em saúde pelo grupo, 
com destaque para a cognição ‘proteção’, que foi a mais evocada (66 vezes) e a mais prontamente evocada 
(ordem média de 1,667). As RS do uso de máscara durante a pandemia de Covid-19 demonstram a 
compreensão de que se trata de um importante e indispensável objeto social de cuidado em saúde no 
contexto de risco vivido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Representações Sociais. Uso de máscara. Covid-19. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP. 
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COGNIÇÃO SOCIAL E SAÚDE MENTAL DE ADOLESCENTES 

ENVOLVIDOS EM VIOLÊNCIA ESCOLAR 
 

ESTUDANTES: 
Letícia Charles Rentes; Manuela Klippel; Maria Clara Peccin Amaral; Luísa Cammarota; Nathany 
Oliveira; Lucas Souza; Samara Matos. 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Luciana Xavier Senra 

 
RESUMO:  
A cognição social compreende o conjunto de capacidades cognitivas para processamento e interpretação 
dos comportamentos expressos em interação social. Envolve operações mentais subjacentes a esta 
interação e inclui a habilidade de perceber intenções e disposições de outras pessoas, ou seja, a capacidade 
de perceber emoções, atitudes e condutas próprias e de outras pessoas em contexto social. Especialmente 
na escola, a violência escolar-VE, um tipo violência interpessoal, expressa comportamentos agressivos e 
violentos de cunho psicológico, físico, verbal, sexual, danos patrimoniais, institucionais, abrangendo 
alunos, professores, gestores, a instituição, a família e a comunidade. O fenômeno traz impactos para o 
desenvolvimento sociocognitivo e saúde mental de adolescentes, prejudicando-os com experiências 
ansiogênicas ou potencializando fragilidades de suporte familiar e social. O estudo consistiu em uma 
pesquisa transversal, de natureza observacional, abordagem qualitativa descritiva e exploratória realizada 
em ambiente virtual. O objetivo foi estudar as repercussões da violência escolar para a saúde mental e 
para as interações sociais de adolescentes, inclusive abarcando o contexto da pandemia por COVID-19. 
A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos-CEP sob CAAE 
33630520.3.0000528. A alocação dos participantes (n=34), de ambos os sexos, com idades entre os 12 e 
os 17 anos e estudantes de sexto ao nono anos do ensino fundamental e do ensino médio, ocorreu por 
amostragem não probabilística. Para viabilização da pesquisa, foi realizada divulgação em redes sociais 
e/ou encaminhamento de flyer informativo com link de acesso a gestores escolares e professores das 
redes pública e privada do município de Petrópolis. A coleta de dados ocorreu com 01 questionário para 
caracterização sociodemográfica e outro em formato semiestruturado para investigação do tipo de 
envolvimento em VE, rastreio de ansiedade e perfil de suporte familiar sem quaisquer tipos de 
identificação do respondente. Os resultados preliminares foram interpretados pela técnica de análise de 
conteúdo frequencial e temática e evidenciaram maioria (30) de alunos respondentes da rede privada; 
predominância (16) de faixa etária em torno dos 15 anos; apenas 07 pessoas do sexo masculino; 16 cursam 
inglês; 15 relataram uso de alguma substância química lícita ou ilícita. Além disso, 28 disseram ter tido 
aulas síncronas e assíncronas durante a pandemia; 27 alunos relataram envolvimento como vítima, 
agressor e/ou observadores de VE. Entre os sinais de experiência ansiogênica apurados, os mais relatados 
foram coração acelerado, sensação de não conseguir parar de pensar e vontade de chorar sem motivo 
aparente, sendo motivados por provas e discussões com colegas e professores. Aproximadamente metade 
dos participantes sinalizaram percepções positivas de suportes familiar e social, indicando que pais e 
amigos são as principais referências afetivas, embora tenham dito que não se sentem à vontade para 
dizerem dos problemas que já experimentaram. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cognição social e saúde mental. Violência escolar. Adolescentes. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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ESTEREÓTIPOS IMPLÍCITOS E EXPLÍCITOS DE ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS SOBRE AFRODESCENDENTES NO MERCADO DE 

TRABALHO 
 
ESTUDANTES: 
Camila de Oliveira Torres de Aquino; Heloise Leoni Barbosa 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Luís Antônio Monteiro Campos 

 
RESUMO: 
Os estereótipos são objetos da Psicologia Social, especialmente na perspectiva da cognição social. 
Relacionados a crenças, são aceitações por pelo menos uma pessoa em relação a um ou vários objetos 
sociais capazes de influenciar nossa identidade e as relações com o mundo social. Nesse sentido, a 
literatura demonstra que alguns grupos minoritários são alvos mais frequentes de estereótipos negativos 
como os afrodescendentes.Sendo a base cognitiva da atitude do preconceito, este fenômeno, é 
reproduzido por diversos sujeitos sociais e instituições estando diretamente ligados a prejuízos históricos 
como racismo, racismo estrutural e ainda, à exclusão social desta população no Brasil. Logo, o seguinte 
projeto tem como objetivo investigar estereótipos implícitos e explícitos de estudantes universitários 
sobre afrodescendentes e seus desdobramentos no mercado de trabalho. Com os objetivos de conhecer 
como a literatura vem abordando este tema, quais estereótipos são atribuídos a esse grupo e de forma 
mais específica, conhecer os estereótipos implícitos e explícitos de estudantes universitários sobre 
afrodescendentes no mercado de trabalho. Para tal, a metodologia utilizada para desenvolver o projeto 
foi uma revisão sistemática da literatura em conjunto com a análise de conteúdo de Bardin a partir do 
qual foram estruturadas três categorias norteadoras da discussão: Políticas afirmativas nas universidades 
brasileiras; O racismo e seus desdobramentos na Universidade e no Mercado de Trabalho; Diálogos 
necessários sobre o racismo estrutural no Brasil. Os resultados apontam para existência de alguns 
estereótipos negativos exogrupais e endogrupais, como por exemplo, “os cotistas”, ou ainda “que o negro 
precisa ser duas vezes melhor” e ainda o “homem negro visto como animal selvagem”, capazes de 
atravessar a vivência acadêmica e profissional deste grupo. Apontam ainda, para questões estruturais nas 
em relação à formação acadêmica profissional que emergem com as políticas afirmativas que vêm sendo 
implantadas desde o ano 2000. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estereótipo. Afrodescendentes. Mercado de trabalho. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP. 
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DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE 
INOVAÇÕES EM INTERVENÇÕES PARA USUÁRIOS DE DROGAS: UM 

ESTUDO DE VIABILIDADE DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E 
COMPROMISSO (ACT) PARA DEPENDENTES DE CRACK E ÁLCOOL  

 

 
ESTUDANTES: 
Bruna Ferreira dos Santos; Lorrainy Costa de Castro 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Pollyanna Santos da Silveira 

 
RESUMO:  
Cerca de 36 milhões de indivíduos sofrem de transtornos associados ao uso de álcool e outras drogas 
(UNODC, 2021), e, como consequências, acidentes de trânsito, violência, doenças crônicas, 
comorbidades em saúde mental e prejuízos psicossociais (ALWAN et al., 2011). A dependência é uma 
das condições de saúde mais estigmatizadas e afeta o quadro da dependência. Os indivíduos podem 
reconhecer-se nos rótulos que lhes são atribuídos, ocorrendo a internalização do estigma (SILVEIRA et 
al., 2018). Estudos têm evidenciado respostas satisfatórias nas intervenções embasadas na Terapia de 
Aceitação e Compromisso (ACT), cujo objetivo principal é o aumento da Flexibilidade psicológica 
(TWOHIG, 2012; HAYES, 2016). O presente estudo objetiva avaliar a aplicação de um protocolo 
baseado em ACT, traduzido e adaptado, para usuários de álcool e outras drogas inseridos no Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas - CAPSad. A intervenção ocorreu em seis encontros, com 
nove usuários, trabalhando a conceituação do estigma e os processos da ACT. Para avaliação, foram 
utilizados como pré e pós intervenção os instrumentos: Questionário Sociodemográfico, QAP, ISMI, 
SDS e diário de campo. A idade média do primeiro consumo foi 14 anos e o álcool classificado como a 
substância mais problemática. A Flexibilidade psicológica mostrou discreto aumento na média dos 
participantes, passando de 27,8 para 31,2 no pós-teste. Em relação ao nível de ambivalência, não 
verificou-se mudanças significativas. Quanto a internalização do estigma, os participantes apresentavam 
altos índices, sendo a média dos participantes iniciais de 79,1 e entre aqueles que chegaram ao final da 
aplicação do protocolo, a média foi de 82,6 no pré-teste, diminuindo para 78,8 no pós-teste. Com relação 
à severidade da dependência, não foram observadas mudanças significativas. Os resultados apontam 
viabilidade do protocolo e necessidade do avanço da intervenção com maior número amostral. 

PALAVRAS-CHAVE: Drogas. Tratamento. Estigma. ACT. 

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP. 
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EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA AUTOGUIADO BASEADO NA 
INTERNET PARA TRATAR A DEPRESSÃO EM UMA AMOSTRA DE 

USUÁRIOS BRASILEIROS 
 

 
ESTUDANTES: 
Gustavo C. da Rocha; Karine F. P. de Barros; Rita de Cássia Balter; Mariana C. Gamarano; Beatriz S. I. 
Afonso; Michelle G. A. Planz; Américo de Araújo Pastor Junior, Adriana Maria Svacina 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Rodrigo da Cunha Teixeira Lopes 

 
RESUMO: 
A depressão é um transtorno de alta prevalência e que diminui a qualidade de vida do portador e causa 
grande impacto para a sociedade. Apesar de existirem tratamentos eficazes para a depressão, eles têm 
limitações (e.g., eficácia limitada, desistência, altos custos, escassez de profissionais em algumas áreas). 
Um formato alternativo emergente em muitos países é a intervenção baseada na internet. O Deprexis é 
um programa construído com base na terapia cognitivo-comportamental e conta com evidências de 
eficácia, mas nenhum estudo foi feito com a população brasileira. O projeto tem como objetivos (1) testar 
a efetividade do Deprexis com usuários brasileiros e (2) investigar com maior profundidade a experiência 
de uso do Deprexis. O protocolo de pesquisa foi publicado no início de 2020 na Revista Brasileira de 
Psiquiatria (A2). 
No último ano foi dado início ao processo de análise dos dados. A fase de recrutamento foi finalizada no 
dia 22 de setembro de 2020. Ao final dessa etapa 39.192 pessoas clicaram no link do nosso site. Desses, 
2.896 participantes preencheram o questionário de triagem. Cumpriram os critérios de inclusão 2.305 
participantes. Destes, 312 foram entrevistados para fins diagnósticos e para excluir ideação suicida. A 
meta da amostra com uma confiabilidade estatística adequada era de n = 128, que foi superada. Foram 
selecionados 189 participantes para o acesso ao programa. Destes, 94 participantes foram alocados no 
grupo experimental, 74 utilizaram o programa e 45 responderam o formulário pós-intervenção. Outros 
95 foram alocados no grupo de espera, com um intervalo de oito semanas após a entrevista para o acesso, 
57 utilizaram o programa e 30 responderam o formulário pós-intervenção. 
As primeiras análises de dados psicométricos dos instrumentos utilizados (CORE-OM, e PHQ-9) estão 
sendo feitas no momento. Para avaliar a efetividade do programa, análises estatísticas no software SPSS 
têm sido realizadas. A análise parcial dos dados da pesquisa indica uma redução significativa do grau de 
severidade de depressão entre o momento pré (20) e pós (11,1) intervenção. Comparando os participantes 
inscritos pré (20) e pós pandemia (20,2), não foram encontradas diferenças significativas no grau de 
severidade de depressão, embora a procura pelo projeto tenha triplicado no período. Os dados parciais 
indicam uma boa quantidade de feedbacks positivos e diminuição dos sintomas depressivos, confirmando 
a hipótese inicial do projeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Depressão. Terapia cognitivo-comportamental. Intervenção online. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
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COMUNICAÇÃO E CONSUMO DE FICÇÃO SERIADA – 

MONITORAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA 

MERCADOLÓGICA DE POSICIONAMENTO PARA A NETFLIX 
 

ESTUDANTES: 
Isabela Vorique; Luiza Faraco; Nayara do Valle Nogueira; Rafael Rodrigues 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Raquel Lobão 

 
RESUMO: 
O tema deste projeto de pesquisa acadêmica é o uso de mídias sociais como uma estratégia mercadológica 
de posicionamento para a Netflix. Pretende-se entender como se dá a interação entre a empresa e sua 
audiência em sites de redes sociais, especialmente, quando o assunto é a renovação ou o cancelamento 
de temporadas e séries (entendidos aqui como produto da Netflix). Especificamente, busca-se responder 
a seguinte questão: quais as características das interações entre a Netflix e sua audiência no Twitter quando 
o assunto é a renovação ou o cancelamento de séries? 
Para atingir este objetivo, foi estruturada uma pesquisa exploratório-descritiva. Seus procedimentos 
técnicos iniciaram-se com revisão bibliográfica de autores ligados ao monitoramento de mídias sociais e 
à análise de sentimentos (KONTOPOULOS et al., 2013; MOSTAFA, 2013; SALUSTIANO, 2017). Ela 
é atualmente uma das principais ferramentas das empresas para avaliar os seus investimentos em 
marketing e a percepção que o público tem de uma determinada marca ou produto. Além disso, a análise 
de sentimentos lida com a identificação da polaridade, ou seja, determina se um texto é subjetivo ou 
objetivo, se um texto subjetivo contém sentimentos positivos ou negativos. Ela se caracteriza pela escala 
de: positivo, negativo e neutro. 
Em seguida, foi realizado um processamento de linguagem natural, que envolveu o uso de inteligência 
artificial para a coleta, limpeza, manipulação, análise exploratória e predição dos sentimentos presentes 
nos tweets. Um código de coleta e análise de dados exclusivamente pensado para esta pesquisa e objeto 
de estudo foi elaborado por Nascimento (2021). Foram coletadas todas as 142 postagens postadas pela 
Netflix entre os dias 01 e 28 de fevereiro de 2021, criando um universo de 174.242 tweets. Até o 
momento, cerca de 26 mil deles passaram pela classificação de sentimentos, ou seja, uma amostra de 15% 
já foi criada. 
Resultados parciais indicam que o conteúdo publicado pela Netflix no Twitter gera engajamento e reações 
positivas que, eventualmente, podem ser associados à frequência de postagem, linguagem utilizada, 
formato do conteúdo e incessante moderação de comentários. Outros resultados interessantes também 
encontrados (e inesperados) são a personificação da Netflix, a forte presença da comunidade gamer, o 
uso das interações com a empresa para naturalização de questões raciais e de gênero. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento. Sentimentos. Conteúdo. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP. 
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ANÁLISE DA ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DO BANCO CENTRAL 

DO BRASIL A PARTIR DE FERRAMENTAS MINERAÇÃO DE TEXTO 
 

ESTUDANTES: 
Alan de Souza Oliveira; Leonardo Pereira de Pinho; André Cremonez Soares Moebu; Rômulo Ivan 
Couto Manso 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Rodolfo Tomás da Fonseca Nicolay 

 
RESUMO:  
A pesquisa analisa a estrutura de comunicação do Banco Central do Brasil durante o Regime de Metas 
para a Inflação, a partir da perspectiva da mineração de texto. A análise proposta se baseia em técnicas 
modernas de mineração de texto, aplicando-as tanto para os comunicados oficiais, quanto para os 
comunicados por intermédio da mídia. Após a construção a aplicação das técnicas e construção da base 
de dados, a análise busca verificar de que forma a mineração de texto pode ser uma ferramenta importante 
para a condução da política monetária, e também para os participantes do mercado financeiro, com 
intuito de propor novas práticas que melhorem o desempenho do Banco Central do Brasil. Desta forma, 
a presente pesquisa apresenta os seguintes objetivos: (i) construir indicadores objetivos para mensurar 
diferentes dimensões da comunicação do Banco Central do Brasil ao longo do tempo; (ii) aplicar técnicas 
de mineração de texto para analisar a comunicação do banco central; (iii) aplicar técnicas de mineração 
de texto para monitorar informações sobre os objetivos de política monetária; (iv) construir um indicador 
de sentimento para os comunicados do Banco Central do Brasil. A pesquisa mensura diferentes 
dimensões da comunicação do banco central, a partir de indicadores objetivos derivados das técnicas de 
mineração de texto, com objetivo de analisar a evolução desta a partir da consolidação do Regime de 
Metas de Inflação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação do Banco Central. Política Monetária. Análise de Sentimento. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP. 
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DESIGUALDADE E EXCLUSÃO SOCIAL NO BRASIL: UM ESTUDO DA 

DINÂMICA DA POBREZA 
 

ESTUDANTES: 
Filipe Bento Sampaio; Juliana Raposo de Rezende 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Vanessa Cristina dos Santos 

 

RESUMO: 
A pobreza é considerada um fenômeno difícil de ser definido, podendo ser interpretada como uma 
circunstância na qual as necessidades não são atendidas de forma satisfatória. “Ser pobre, em última 
instância, significa não dispor dos meios para operar adequadamente no grupo social em que se vive” 
(ROCHA, 2019, 2013). “A pobreza também pode ser compreendida apenas do ponto de vista 
econômico, e para uma análise mais completa, pode-se incorporar aspectos não econômicos, 
respaldando-a de forma dependente ou não da estrutura sociopolítica da sociedade” (CRESPO; 
GUROVITZ, 2002). 
No pós-guerra, as discussões passam a gravitar em torno da natureza do fenômeno da pobreza em países 
com diferentes níveis de desenvolvimento social e produtivo, o que remete a noções de pobreza absoluta 
versus relativa. A Pobreza Absoluta é compreendida como o estado onde o indivíduo já não possui 
requisitos básicos para sobreviver, fato que pode levar a enfermidades por conta das péssimas condições 
sanitárias, pela fome, pela contaminação da água, e eventualmente causar mortes. Já a Pobreza Relativa 
pode ser conceituada como o estado onde o indivíduo tem meios para sobreviver, mas não para satisfazer 
as necessidades em relação ao modo de vida da região ou classe social em que está inserido (ROCHA, 
2019, 2013). 
No Brasil, o IBGE adotou o critério criado pelo Banco Mundial, que inclui na extrema pobreza ou 
pobreza absoluta a pessoa quem tem renda mensal per capita inferior a US$ 1,90 por dia. De acordo com 
esse critério, o Brasil tinha 13,5 milhões de pessoas em pobreza extrema no ano de 2018, que é equivalente 
a 6,5% da população, número recorde que não era obtido desde 2012 (IBGE, 2021). A abordagem da 
pobreza enquanto insuficiência de renda se generalizou, passando a ser adotada mesmo em países mais 
pobres, onde, ainda hoje, indicadores relativos à sobrevivência física ainda são relevantes. De fato, Soares 
(2009) afirma que não há método isento de críticas para estabelecer quem é ou não pobre, ainda que 
algumas abordagens sejam melhores que outras. A meta dos estudos sobre pobreza é gerar cenários da 
realidade para a elaboração de políticas e ações que tenham por objetivo o seu combate. Todavia este 
deve ser realizado tendo por balizador o contexto real dos indivíduos afetados (BANERJEE; DUFLO, 
2019, 2011).  
No Mundo existe hoje cerca de 1 bilhão de pessoas vivendo em comunidades, no Brasil há 13,6 milhões 
nessa situação. Em consonância com o IBGE (2021) os aglomerados subnormais (comunidades) são 
conjuntos de domicílios, que contam com no mínimo 51 unidades. Uma das principais características é a 
precariedade das casas, onde falta infraestrutura adequada, e desprovida de regularização, consequência 
direta do déficit habitacional do país, falta de planejamento urbano, desemprego, além da má distribuição 
de renda. A pobreza e a desigualdade são dificultadores do crescimento econômico e social, dado que 
causa ineficiência como desenvolvimento tardio e baixa produtividade. No Art 3º da Constituição Federal 
de 1988 diz “Constituem objetivos fundamentais da república federativa do Brasil: I - construir uma 
sociedade livre, justa e solidária; II – Garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (BRASIL, 1988). A superação destes 
problemas além de fazer justiça social, como diz a carta cidadã, acarretará ganhos de eficiência no sistema, 
e esta pode ser alcançada pela reforma do planejamento urbano, distribuição direta de renda e com 
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saneamento básico universal. Tais medidas devem ser feitas em ação conjunta envolvendo governo e 
sociedade civil. 
A proposta do grupo de pesquisa é analisar os dados Brasil e contribuir com o debate acadêmico na área, 
valendo-se revisão bibliográfica e documental de autores como Rocha (2019, 2013), Banerjee; Duflo 
(2019, 2011), Barros (2012, 2008), Sen (1999, 1997) e Neri (2017, 2015) etc., e relatórios do Banco 
Mundial, IPEA, CEPAL, PNUD, IBGE etc. A pesquisa traz números da pobreza e extrema pobreza, os 
índices de Gini e o IDH, explicitando como a pandemia da Covid-19 afetou a vida dos brasileiros, 
sobretudo os mais pobres, e como a pobreza e a desigualdade dificultaram as ações de combate ao vírus, 
aprofundando o abismo social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pobreza. Desigualdade social. Brasil. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 

  



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

  



 

58 

 

PERCEPÇÃO DA CAMINHABILIDADE NA REGIÃO CENTRAL DA 

CIDADE DE PETRÓPOLIS (RJ) A PARTIR DAS CATEGORIAS DE 

ANÁLISE DO CAMINHANTE E SUAS RELAÇÕES COM O ESPAÇO 

URBANO 

 

ESTUDANTES: 
Camila David Pereira; Dálete de Oliveira; Eduarda de Almeida Ferraz; Erica Silva de Paiva; Gabriela 
Lima Samuel; Luiza Silva Freitas; Maria Eduarda de Castro da Silva Mendes 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Alline Margarette da Mota Serpa 

 
RESUMO:  
Dando continuidade ao projeto anterior, a pesquisa avança no debate sobre a caminhabilidade através de 
uma investigação teórica sob diferentes perspectivas de análise, buscando debater a produção do espaço 
urbano e seus resultados distintos a depender do gênero, raça/etnia, faixa etária e condição 
socioeconômica. Para tal, buscou-se estudos através de artigos científicos relacionados aos temas, e ainda 
referenciais teóricos que elucidam as questões sociais de forma mais ampla e profunda. Além disso, um 
seminário interno foi realizado com acadêmicas/os da área, ajudando no tensionamento das 
condicionantes dessas categorias. Os resultados até o momento contemplam um amplo relatório de 
pesquisa que compreende os estudos desenvolvidos, com o esforço de sintetizar as considerações e 
contribuições que a base teórica forneceu, visando, para uma próxima etapa, um trabalho presencial que 
envolva o debate e a proposição de estratégias voltadas para espaços urbanos caminháveis mais 
democráticos na região central de Petrópolis sob as mesmas perspectivas de análise. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Espaço Urbano. Mobilidade. Caminhabilidade. Categorias de Análise. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM. 
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LOCALIZAÇÃO E EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA EM IMAGENS DIGITAIS 

DA REGIÃO QUE CONTÉM A PLACA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

 

ESTUDANTE: 
Luiza Carneiro Pizzi 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Bruno Clemente Guingo 

 
RESUMO:  
O trabalho tem como objetivo realizar de forma automática a localização e extração da região da placa 
de um veículo automotor. A aplicação pode parecer de fácil solução, pois o objeto do reconhecimento, 
a placa, é constituído de caracteres impressos com formas bem definidas. Este fato pode induzir o 
pensamento de que um sistema de reconhecimento ótico de caractere (OCR) convencional pode 
facilmente resolver o problema, porém a realidade mostra o contrário. A localização e extração da região 
da placa do veículo apresentam características próprias advindas, por exemplo, de efeitos diversos 
introduzidos por fatores como a velocidade de deslocamento do veículo, o ângulo de tomada da imagem, 
a distância e a qualidade técnica do equipamento de captura, a luminosidade natural ou falta da mesma, 
sombra, reflexo, diferenças de padrão, estado da placa e outros, que tornam o problema muito mais 
complexo e difícil de ser tratado. A etapa inicial diz respeito a localizar em qualquer imagem digital a 
região da placa de um veículo automotor, independente do sistema de formação adotado, seja ele com 
quatro letras e três números, no formato ABC1D23, oficialmente denominado Placa de Identificação 
Veicular ou por sua sigla "PIV", também conhecido como "padrão Mercosul", ou do sistema anterior, 
não mais emitido, mas ainda válido, com três letras e quatro números, no formato ABC·1234, e a etapa 
final é realizar a extração automática dessa região que contém a placa do veículo. Esta pesquisa se 
caracterizou pela sua natureza prática, sendo preponderantemente o desenvolvimento de técnicas 
computacionais de processamento de imagens e de linguagem de programação. Os resultados se 
mostraram bastante promissores, pois na maioria das imagens foi possível realizar a localização e extração 
da região da placa, entretanto, para melhor aferir a eficácia da aplicação, faz-se necessário uma maior 
experimentação numa base de dados com um número acima de 500 imagens. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Localização da placa. Extração da placa. Processamento de imagens. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: FCRM. 

 

  



 

60 

 

CONTROLE FUZZY E PID PARA UM SISTEMA DE PÊNDULO 

INVERTIDO 

 

ESTUDANTES: 
Julia Campos Avellar; Bruna Escocard Correa da Silva. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Giovane Quadrelli 

 
RESUMO:  
O presente trabalho consiste na análise de diferentes tipos de controladores aplicados ao sistema 
dinâmico do pêndulo invertido. A planta utilizada foi escolhida devido a abrangência de aplicabilidade 
nas mais diversas áreas e a relevância que representa para as áreas na qual ela está inserida. Através da 
implementação de um controlador para o pêndulo invertido, será possível realizar o controle de diversos 
dispositivos com a mesma modelagem desse sistema, como também possibilitará a resolução de 
problemas nas mais diversas áreas da engenharia. Diante disso, o objetivo deste plano de trabalho é 
propor e avaliar a implementação dos controladores Fuzzy e PID a fim de encontrar o controlador que 
melhor atenda às necessidades do sistema e desempenhe os melhores resultados através de uma análise 
comparativa entre ambos, considerando alguns parâmetros de desempenho que serão propostos no 
trabalho. 
O desenvolvimento do trabalho foi feito de forma computacional utilizando o software MATLAB®. 
Fez-se um estudo da planta do sistema considerando seus parâmetros e modelos matemáticos, e 
implementou-se os controladores Fuzzy e PID na planta desse sistema a fim de observar o seu 
comportamento. O controle desenvolvido propõe o equilíbrio do pêndulo na posição vertical, a partir de 
forças externas aplicadas ao sistema. Portanto, diante dos resultados encontrados e na análise dos 
parâmetros de desempenho observa-se que o estudo realizado satisfaz o objetivo de controle desse 
sistema.  
Comparando o desempenho entre os controladores, percebe-se que o controlador Fuzzy mostra-se com 
grande capacidade de controle de sistemas expostos a perturbações constantes. Já o controlador PID 
mostrou bons parâmetros de desempenho em relação às mudanças de setpoint. Portanto, a escolha de qual 
seria o melhor controlador para ser utilizado para o sistema vai depender das características de cada 
processo, quais as condições que estão submetidos e quais critérios de desempenho possuem maior 
relevância para o sistema. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Controlador Fuzzy. Controlador PID. Pêndulo invertido. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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CORANTES NATURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE CÉLULAS 

FOTOVOLTAICAS 

 

ESTUDANTE: 
Maria Fernanda de Moraes Braga 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Mauro de Cresta Barros Dolinsky 

 
RESUMO: 
A utilização de sistemas fotovoltaicos para geração de energia a partir da conversão direta da energia solar 
tem sido amplamente difundida, pois é uma forma de produção de energia inesgotável e que não emite 
poluentes. A superfície da terra recebe cerca de 95000 Terawatts de energia, cerca de 10000 vezes a mais 
do que toda a população terrestre consome. Os painéis solares a base de Dye Solar Cell (DSC), 
denominadas como de terceira geração, são uma potencial alternativa de baixo custo com a adoção de 
corantes naturais em comparação aos painéis de silício, de primeira geração, e também aos de segunda 
geração, que utilizam muitas vezes materiais tóxicos ou raros. O Projeto visa desenvolver célula 
fotovoltaica utilizando corantes naturais de vegetais encontrados no Brasil; nesse sentido, foram extraídos 
corantes naturais antocianina (da jabuticaba e da acerola), clorofila (da erva mate e da taioba) e 
carotenóide (proveniente do ipê amarelo) variando a natureza do solvente. Em seguida, foi avaliada a 
eficiência e estabilidade para aplicação em célula fotovoltaica. Os testes de conversão de energia foram 
realizados em placa retangular de 0,0025m2 (5x5cm) nas seguintes condições: 
- Com fonte de luz artificial de ultravioleta de 26 W e em ambiente externo com exposição ao sol, com 
monitoramento contínuo; 
- Em ambiente controlado com gás hélio e à vácuo, com monitoramento a cada 12 horas (foram feitas 
três amostras de cada para analisar a voltagem quando atingisse 12, 24 e 36 horas, sem afetar o ambiente). 
O desempenho fotoeletro-químico das DSCs, com base nesses corantes analisados individualmente, 
mostrou que a voltagem variou de 0,1 – 0,22 V, ou seja, o ambiente em que estão inseridas não afeta 
diretamente o seu potencial energético. As DSCs sensibilizadas pela combinação entre os pigmentos 
ofereceram a maior eficiência de conversão, chegando a atingir um resultado de 0,5 V ou 200W/m2. 
Apesar dos resultados iniciais não terem sido influenciados pelo meio, as DSCs apresentaram maior 
durabilidade quando não estavam em contato com o oxigênio, mostrando que o fator que mais afeta a 
sua vida útil é a oxidação dos pigmentos e componentes químicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Placas fotovoltaicas. Energia renovável. Corantes naturais. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq. 
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