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Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

CIDADES SAUDÁVEIS E SEUS DETERMINANTES:UMA ANÁLISE PARA O BRASIL 
(1980-2010)

 
Autores: 

Ana Maria de Paula Moraes, Igor Oliveira Santos Roson, Suzana Quinet de Andrade 
Bastos(orientadora)

 
Resumo: 

O artigo aborda o tema Municípios Saudáveis, política desenvolvida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) com objetivo de promover a qualidade de vidanos municípios. Mais 
especificamente objetiva identificar os espaços urbanos saudáveis no Brasil bem como 
capturar os Determinantes Sociais da Saúde que podem influenciar a boa qualidade de 
vida dos espaços urbanos. O período de análise são os anos 1980, 1991, 2000 e 2010. Em 
termos metodológicos parte-se a base de dados em quartis, faz-se comparações e usa-se 
o teste t de médias. Como resultados destacam-se: i) 149 espaços urbanos  podem ser 
classificados como possivelmente saudáveis; desses, 55 são considerados saudáveis; ii) 
os espaços urbanos saudáveis estão concentrados nas Regiões Sul e Sudeste; iv) os 
Estados do Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso não possuem nenhum 
candidato a espaço urbano saudável; v) as políticas que visam melhorar a qualidade de 
vida nos espaços urbanos devem ser integradas e direcionadas para os espaços urbanos 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste a fim de corrigir as disparidades regionais.
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Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

SAÚDE E CIDADE:UMA ANÁLISE PARA OS MUNICÍPIOS MINEIROS

 
Autores: 

Ana Clara de Almeida Teixeira Fernandes, Melise Aline Saviotti Zille, Suzana Quinet de 
Andrade Bastos (coordenadora)

 
Resumo: 

O objetivo do trabalho é identificar as características capazes de influenciar ou gerar bons 
níveis de saúde, e consequentemente bem-estar para a população, utilizando analise 
econométrica espacial através do modelo SAR. Utiliza-se como indicador de saúde 
municipal a taxa de mortalidade por doenças infecto parasitárias e como variáveis 
explicativas fatores socioeconômicos como renda, taxa de analfabetismo e desemprego. 
Os resultados das estimações mostram que o controle da dependência espacial deve ser 
considerado nas regressões. Conclui-se que para os municípios mineiros se tornarem 
mais saudáveis são necessários maiores investimentos em saneamento básico e na 
melhor distribuição da renda. 

 
Palavras-chave: 
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Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

DENGUE EM MINAS GERAIS: UMA ANÁLISE DA INFLUÊNCIADAS VARIÁVEIS 
SOCIOECONÔMICAS E CLIMÁTICAS

 
Autores: 

Ana Carolina Campos, Matheus Jacometti, Tailiny Ventura, Suzana Quinet de Andrade 
Bastos (coordenadora)

 
Resumo: 

O trabalho busca entender a influência de variáveis climáticas e socioeconômicas na 
incidência da dengue nos municípios do estado de Minas Gerais. Os resultados das 
estimações mostram indícios que o saneamento básico, o PIB e a densidade populacional 
influenciam positivamente na incidência da dengue. As variáveis climáticas (temperatura 
mínima e máxima, umidade e precipitação) não influenciam os casos de dengue. O 
controle da dependência espacial não deve ser considerado, ou seja, o que ocorre num 
município não se relaciona com seus vizinhos no que tange à dengue.
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Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS

 
Autores: 

VICTOR CLÁUDIO PARADELA FERREIRA (ORIENTADOR); DÉBORA VARGAS 
FERREIRA COSTA (COLABORADORA); ANNA CAROLINA CARUSO DO NASCIMENTO 
(BOLSISTA PIBIC); CAROLINE ARAÚJO RAMPINELLI KNOPP (COLABORADORA); 
LETÍCIA FURTADO BARBOSA (COLABORADORA).

 
Resumo: 

A pesquisa partiu do que foi levantado em uma investigação anterior, que identificou o que 
os três principais públicos da Gestão de Pessoas (GP) nas empresas (gestores, 
trabalhadores e profissionais da área) esperam da área de Gestão de Pessoas. Essa 
pesquisa buscou suporte na ferramenta conhecida como Quality Function Deployment 
(QFD), que parte do pressuposto de que a qualidade é um valor subjetivo, que depende 
dos interesses e necessidades de cada grupo, sendo importante, portanto, ouvir os 
públicos envolvidos. Em uma primeira etapa, foi aplicado um questionário estruturado, com 
os requisitos da qualidade levantados na pesquisa anterior, sendo solicitada sua 
hierarquização. Responderam esse questionário um total de 806 pessoas. Após a 
tabulação, foi realizado um grupo focal com profissionais da área de Gestão de Pessoas 
(gestores e consultores) para debater o que é necessário fazer para que sua atuação 
profissional vá ao encontro das expectativas levantadas. Foi elaborada, na ocasião, a 
chamada “matriz de atributos”, instrumento do QFD que correlaciona os requisitos da 
qualidade levantados (expectativas dos públicos considerados) com os fatores críticos de 
sucesso, que são as ações necessárias para atendê-los. Os participantes do grupo focal 
demonstraram uma forte convergência de opiniões, destacando o papel estratégico que 
precisa ser assumido pela GP como função fundamental para o sucesso das empresas. 
Capacidade de realizar diagnósticos mais precisos; conhecimento do ambiente de negócio 
e dos planos da empresa; definição de indicadores aplicáveis à gestão de pessoas; 
constante qualificação profissional; habilidade de negociação; foco no monitoramento do 
clima organizacional; capacidade de agir em prol do fortalecimento da identidade e dos 
valores corporativos e conhecimento de métodos eficazes para avaliação dos resultados 
alcançados foram os principais requisitos apontados. A pesquisa proporcionou, assim, 
uma melhor percepção do que se espera que os profissionais da área de Gestão de 
Pessoas façam para superar os desafios que se colocam na atual ambiência corporativa 
das empresas privadas. 

 
Palavras-chave: 
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Título do Projeto:  

UM ESTUDO SOBRE A PERCEPÇÃO DO TERMO SUSTENTABILIDADE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA VISÃO DO CONSUMIDOR TENDO EM VISTA 

O SEU COMPORTAMENTO DE COMPRA

 
Autores: 

ELIEL CARLOS ROSA PLACIDO (XXIII PIBIC - XXVII BI); PEDRO HENRIQUE VIEIRA 
SENRA (XXIII PIBIC - XXVII BI); DANILO DE OLIVEIRA SAMPAIO (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar o conhecimento dos gestores de organizações 
públicas sobre o significado de desenvolvimento sustentável. O estudo foi realizado entre 
abril e outubro de 2014 na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. A pesquisa foi do 
tipo descritiva e exploratória com viés qualitativo. A coleta de dados respeitou as cinco 
variáveis teóricas (meio ambiente natural, sociedade, economia, consumo sustentável e 
variável institucional) propostas por Elkington (1987; 1999), García (2010) e Dresner 
(2002). Foram entrevistados sete gestores públicos por meio de um roteiro 
semiestruturado e questionário. Foram analisados os discursos e falas dos gestores por 
meio de estatística descritiva e análise de conteúdo. Verificou-se que o conhecimento 
sobre o desenvolvimento sustentável dos gestores das organizações públicas é 
parcialmente compreendido e pouco incentivado aos funcionários e sociedade. Notou-se a 
necessidade de instruir e capacitar os gestores sobre o significado de desenvolvimento 
sustentável e como implementar planos de ação respeitando as demandas dos cidadãos. 
Acredita-se que as estratégias para apoiar as aspirações sociais, econômicas e 
ambientais devam estar presentes com maior ênfase na gestão das organizações 
públicas. 

 
Palavras-chave: 
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Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

A IDEOLOGIA ENTRE OS AUTORES BRASILEIROS DA CRÍTICA MARXISTA À 
ADMINISTRAÇÃO.

 
Autores: 

CLEBER ROBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR (VI PIBIC  A. F);  ELCEMIR PAÇO CUNHA 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O intento neste projeto é evidenciar a maneira pela qual problema da ideologia adquire 
importância em Motta e Faria tomando tais autores como clássicos no Brasil de uma 
crítica marxista da administração. Escolhemos seus textos mais clássicos levando em 
conta a aparição da categoria. As investigações apresentam que o traço marcante nestes 
autores no tocante a esta categoria é a influência do estruturalismo francês corporificado 
em Althusser. Em Motta, indubitavelmente esta influência é bem evidente sobretudo nas 
suas discussões acerca dos aparelhos ideológicos e da reprodução de ideologias. É 
possível identificar que por vezes, precisamente em Faria, a ideologia se imbrica com 
outras categorias não menos problemáticas como o poder. Não obstante, é fundamental 
asseverar que a identidade com o autor francês afasta os autores brasileiros de Marx e 
erige uma homogeneidade na crítica das teorias da administração tomadas univocamente 
como deformação ou ocultamento da realidade, ilusão ou ainda como ocultamento dos 
mecanismos de controle. 

 
Palavras-chave: 
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Título do Projeto:  

DETERMINAÇÕES DA IDEOLOGIA ENTRE OS MARXISTAS DOS ESTUDOS 
ORGANIZACIONAIS NO BRASIL.

 
Autores: 

LEANDRO THEODORO GUEDES ( X ENXOVAL 2014/2015); ELCEMIR PAÇO CUNHA 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O propósito deste projeto é trazer à baila o modo de apreensão do problema da ideologia 
em Tragtenberg e Gurgel tomando tais autores como clássicos no Brasil de uma crítica 
marxista da administração. Concentramos nossa análise na incursão dos autores sobre 
as teorias da administração, uma vez que a ideologia é uma categoria utilizada em 
variados assuntos por eles abordados, especialmente Tragtenberg. As investigações 
apresentam que o traço marcante nestes autores no tocante a esta categoria é a influência 
do estruturalismo francês corporificado em Althusser, no caso de Tragtenberg esta 
influência não é explícita. Em Gurgel tal influência se denota na leitura deste autor por 
outros que se ancoram em Althusser. Na maioria das vezes esta influência pode ser 
reconhecida por terminologias como aparelhos de estado e imaginário, centrais na 
argumentação de Althusser acerca da ideologia. É possível identificar também influências 
outras, de menor peso como Gramsci e o próprio Marx.
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Título do Projeto:  

ARTICULAÇÃO ENTRE A INDIVIDUALIDADE MODERNA E A CONSTRUÇÃO 
IDENTITÁRIA NA FORMAÇÃO DISCENTE EM ADMINISTRAÇÃO.

 
Autores: 

GABRIELA RIGUEIRA CAVALCANTI (XXIII PIBIC - XXVII BI); ELCEMIR PAÇO CUNHA 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Em 1962 José Chasin já destacava uma característica expressiva do movimento estudantil 
(ME): o divórcio entre a vanguarda militante e a grande massa de estudantes do país 
(CHASIN, 1962). Tal afirmação pode parecer surpreendente levando em consideração as 
lutas sociais travadas na década de 1960 no Brasil, especialmente em matéria de 
movimento estudantil. Porém, avançando um pouco mais sobre as evidências e legados 
daquele período histórico, podemos constatar que, sob a vigência do metabolismo do 
capital, não há e não houve organização de massas imune aos efeitos engendrados pelas 
relações histórico-sociais em meio às quais elas se desenvolvem. É porque no interior do 
sistema capitalista, o exercício das diversas relações humanas (inclusive as práticas auto-
organizativas dos grupos políticos e a própria entificação dos indivíduos particulares) 
experimenta as marcas mais predominantemente desenvolvidas no cotidiano deste modo 
de produção. Não poderia ser diferente com o movimento estudantil e com os indivíduos 
que compõem o setor discente de modo geral, em especial quanto ao influxo da 
individualidade moderna nas suas práticas. É necessário compreender em que medida a 
concorrência voraz entre os trabalhadores e a pressão pelo consumo impulsionadas na 
nova fase do capitalismo permeiam as individualidades, atentando-nos para o fato de que 
essas se constituem num processo histórico e social. Depois, notando que o 
individualismo aparece como um dos traços mais latentes das individualidades a partir da 
modernidade, resta-nos avaliar como ele tem atuado nas imediações sociais, neste caso, 
no movimento estudantil. Assim, nos interessa investigar o perfil dos discentes do curso de 
Administração, pois parece ser onde o individualismo se faz mais pujante. Exemplo disso é 
o fato de que as organizações estudantis voltadas meramente para a “capacitação 
profissional” (Empresas Juniores – EJ, presentes na formação dos administradores) têm 
sido mais atrativas para os estudantes do que as entidades históricas de luta do ME. É 
preciso compreender as origens desse fenômeno e quais as implicações da vida 
acadêmica das faculdades de Administração neste contexto.

 
Palavras-chave: 

Individualidade , Identidade , Formação  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 
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Título do Projeto:  

A construção da identidade do Administrador em formação

 
Autores: 

Carolina Silva Bizoto (bolsista); Angelo Brigato Ésther (Orientador)

 
Resumo: 

A construção da identidade do Administrador em formação
A formação em Administração é orientada por meio das Diretrizes Nacionais Curriculares 
(DCN) definidas para o curso, aprovada pela Câmara de Educação Superior, no âmbito do 
Conselho Nacional de Educação, e, por definição, devem estar articuladas com as 
premissas da educação superior expressas na LDB vigente. Lá, a educação superior tem 
um papel amplo e complexo, o que irá requerer uma formação que respeite e coadune 
com suas premissas. A análise da legislação aponta na direção de sérias incongruências 
entre o que preconizam as diretrizes da educação superior e aquelas preconizadas pelas 
DCN do curso de Administração. É nesta interface crítica que emerge a questão da 
identidade do administrador em formação. É neste contexto que a construção da 
identidade do administrador emerge como questão fundamental de pesquisa, sobretudo se 
consideramos que há conflitos e tensões que envolvem ideologias, valores e concepções 
divergentes, mesmo contraditórias, sobre o que significa ser administrador no mundo 
contemporâneo, cuja discussão não cabe no escopo deste projeto, mas, que, em linhas 
gerais, aponta para a questão mais fundamental entre o papel social de gerir organizações 
e contribuir para uma sociedade mais humana, igualitária e democrática, tendo em vista a 
predominância do paradigma empresarial de gestão como hegemônico e transferível a 
todo e qualquer tipo de organização. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com alunos do 
curso de Administração, em fases distintas do curso, com o objetivo central de 
compreender o processo de construção da identidade do administrador em processo de 
formação, ou seja, enquanto estudante do curso de Administração. Os resultados apontam 
na direção de uma representação baseada nos valores técnicos e profissionais 
dominantes, em contraposição à visão mais crítica e reflexiva preconizada pela LDB. 
Neste sentido, as DCN, de fato, contribuem para uma formação predominantemente 
tecnicista e pouco aderente às questões mais amplas da sociedade.
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Título do Projeto:  

UNIVERSIDADES CATÓLICAS E OUTRAS CONFESSIONAIS NO BRASIL: FORMAÇÃO, 
IDENTIDADE E GESTÃO

 
Autores: 

Victor da Silva Castro (bolsista); Angelo Brigato Ésther (Orientador)

 
Resumo: 

O ensino superior tem sido alvo de críticas recorrentes, especialmente no caso das 
instituições públicas, via de regra. No entanto, A oferta de cursos superiores por outras 
instituições merece destaque na construção do ensino superior brasileiro, destacando-se a 
importância das universidades católicas e outras confessionais, cujas origens remontam a 
1946, com a criação da Universidade Católica do Rio de Janeiro, dezesseis anos após a 
criação da primeira universidade do Brasil (Universidade do Rio de Janeiro). As 
universidades confessionais, juntamente com as públicas (especialmente federais e 
estaduais), têm apresentado desempenho superior em relação às demais instituições, 
segundo os dados do INEP no que tange à avaliação do ensino superior no país. Dentre as 
instituições privadas, as confessionais têm demonstrado ações de qualidade que as 
tornam comparáveis com as públicas. Neste contexto, e apesar de tudo, é comum se 
afirmar que a universidade brasileira “está em crise”. Da mesma forma, o sistema superior 
privado é tido como deficiente. Portanto, compreender sua gênese e gestão pode ser um 
caminho promissor para entender as críticas e as perspectivas futuras. Tal discussão 
passa pelo entendimento da identidade da instituição. Uma identidade em xeque acarreta 
dilemas e contradições em sua atuação. Se a identidade diz respeito à forma como 
alguém se define e como é definida por outros, e se a instituição não possui uma 
representação inequívoca de sua existência, então sua gestão fica, no mínimo, dificultada. 
Isso implica que seus gestores – em todos os níveis – acabam por tomar decisões que 
não articulam adequadamente os diversos interesses em jogo e as diferentes concepções 
acerca do papel e da forma de atuação da universidade. Assim, a pesquisa teve como 
objetivo compreender como as universidades católicas e outras confessionais constituíram 
suas formas de ação e identidade ao longo de sua trajetória no Brasil. 
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Título do Projeto:  

A política de identidade institucional da universidade federal brasileira: tensões e conflitos e 
suas implicações para a gestão

 
Autores: 

Vanessa de Castro Mendes (bolsista); Angelo Brigato Ésther (Orientador)

 
Resumo: 

Tomando como pressuposto que as universidades têm adotado um ordenamento 
institucional de gestão baseado nas premissas fundamentais da chamada genericamente 
“nova gestão pública”, implementada no país desde o início da década de 1990 no âmbito 
da reforma do Estado, a pesquisa tem como objetivo compreender como as universidades 
têm sido dirigidas no contexto de uma política de identidade institucional contestada. Como 
objetivos específicos, visa elucidar os seguintes pontos: Identificar e compreender como 
os gestores universitários lidam com a tensão entre o exercício de apoiar o governo federal 
em sua estratégia de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, exercer a função de 
consciência crítica da sociedade; Compreender como os gestores universitários lidam 
com a tensão entre a autonomia universitária e as decisões governamentais; 
Compreender como os gestores universitários lidam com as tensões e conflitos entre 
docentes que apoiam as políticas governamentais e aqueles contrários, tendo em vista o 
princípio da liberdade acadêmica; Compreender como os gestores universitários buscam 
alcançar um balanço entre as demandas internas e externas, expressas pelos interesses 
coletivos das categorias profissionais, pelos interesses estudantis, pelos interesses 
governamentais, pelos interesses do mercado profissional, e pelos interesses de outros 
atores sociais; Compreender a relação entre as tensões existentes e o financiamento 
institucional; Compreender como os gestores e a comunidade acadêmica lidam com a 
tensão entre a missão institucional histórica da universidade e as demandas de inovação e 
inserção internacional. Foram analisados sites institucionais, jornais e publicações 
institucionais internas, publicações na grande mídia nacional e local. Foram realizadas 
entrevistas com representantes de quatro universidades federais em Minas Gerais que 
compõem os respectivos conselhos superiores. Os resultados aqui apresentados 
constituem a primeira fase da pesquisa, sendo considerados, ainda, preliminares, e 
apontam para um conjunto de ambiguidades e contradições nos discursos dos diversos 
atores institucionais, entre si e quando confrontados com as diretrizes oficiais.
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Título do Projeto:  

O TRABALHO DE DIRETORES DE ESCOLA PÚBLICA: IDENTIFICANDO OS PAPÉIS E A 
DINÂMICA DE NA GESTÃO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE MINAS 

GERAIS

 
Autores: 

DANIELA RODRIGUES SILVA (BOLSISTA BIC/UJJF), MÁRCIA CRISTINA DA SILVA 
MACHADO (ORIENTADORA) 

 
Resumo: 

A pesquisa teve como objetivo identificar os papéis e a dinâmica do trabalho de diretores 
de escola das Superintendências Regionais de Ensino de Juiz de Fora e de Ubá, da 
Secretaria Estadual de Eucação de Minas Geras, através da aplicação do modelo de 
gestão proposto por Henry Mintaberg. Porém,. é preciso esclarecer que durante o período 
de pequisa, a profa. Márcia Cristina da Silva Machado apresentou sérios problemas de 
saúde que resultaram no afastamento de suas atribuições, por licença médica, desde 
maio de 2015 e sem data prevista para o seu retorno. Tendo isso em vista, não houve 
como realizar a parte de pesquisa de campo, tal como previsto no projeto. Os resultados 
da pesquisa aqui aporesentados referem-se ao aprofundamento do estudo bibliográfico 
(teórico) sobre o tema proposto. Foi realizada uma análise detalhadada do Modelo de 
Gestão criado por Henry Mintzberg, bem como da dinâmica e de cada um dos papéis 
desempenhados por gestores no cotidiano da gestão, tal como defendido pelo referido 
autor. Feito isso, realizou-se um levantamento e análise de estudos sobre o trabalho de 
gestão de Diretores de Escolas Públicas, buscando identificar as mudanças ocorridas no 
contexto da educação pública brasileira, os desafios e as dificuldades que esses diretores 
enfrentam. Foram utilizadas referências da área de educação e de gestão educacional. 
Além disso, foram incluidos no estudo os resultados das pesquisas já realizadas pelo 
Profa. Márcia. Diante do impedimento de ir a campo e aplicar questionários junto aos 
Diretores escolares, a aluna bolsista aprofundou o estudo teórico sobre  tema, realizando a 
comparação entre o modelo de gestão de Henry Mintzberg e as atividades e 
responsabilidades de Diretores de Escola, tal como defendido por Heloísa Lück, José 
Carlos Libâneo e Márcia Machado, dentre outros. Os resultados deste estudo indicam que 
todos os pápeis de gestão apresentados no modelo se aplicam ao trabalho de todo e 
qualquer Diretor de escola. O que muda é a ênfase que cada diretor dá a cada um dos 
papéis e a dinâmica de trabalho de cada um.  Os resultados tabém demonstram a 
importância da criação de estratégias e do uso do planejamento para que esses gestores 
possam ter maior domínio do trabalho de gestão.
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Resumo: 

Esta pesquisa propõe-se a discutir as relações comunicativas configuradas pelos 
mandatos dos deputados federais com domicílio eleitoral na cidade de Juiz de Fora (Júlio 
Delgado – PSB, Marcus Pestana – PSDB, Margarida Salomão – PT e Wadson Ribeiro – 
PC do B), considerando-se a trajetória política de suas carreiras parlamentares e as 
relações simbólicas estabelecidas pelos políticos com instâncias de medidação da vida 
pública, como os partidos políticos, sindicatos, grupos apoiadores e a mídia. Neste intento, 
perscrutam-se as estratégias de visibilidade midiática e as conexões comunicacionais, 
políticas e eleitorais estabelecidas com o cidadão/eleitor nos dois primeiros anos de 
mandato. Pretende-se discutir os tensionamentos entre o campo midiático e o campo 
político, especialmente em função da nova ambiência massiva e digital na qual se dão as 
disputas. Parte-se da hipótese de que nem sempre a visibilidade midiática (apontada por 
grande parte da literatura internacional e brasileira como variável-chave de acumulação 
política) tem tal centralidade: outras conexões com o eleitor/cidadão, que podem garantir a 
legitimidade do mandato bem como o capital político do deputado federal, ocorrem de 
formas variadas, dependendo do reduto eleitoral e do perfil do eleitor. Isso implica incluir 
variáveis políticas (o elo estabelecido com as lideranças políticas, comunitárias, religiosas 
e de movimentos sociais que funcionam como líderes de opinião e mediadores, visitas a 
cidades e bairros de Juiz de Fora, destinação de verbas para os municípios onde têm 
maior votação etc.) e as variáveis comunicacionais e midiáticas (boa visibilidade na mídia, 
canais de comunicação com o eleitor). Do ponto de vista da pesquisa empírica, este 
trabalho está dividido em três eixos de investigação: 1) Revisão de literatura especializada 
na interface que conecta os campos da comunicação e da política 2) análise de conteúdo 
do material disponibilizado pelas assessorias de comunicação aos veículos de imprensa e 
os conteúdos postados das fanpages ; 3) entrevistas em profundidade com os deputados 
federais para discutir as estratégias políticas e comunicacionais dos mandatos.
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Resumo: 

O Observatório da Qualidade no Audiovisual tem o objetivo de operar como um espaço de 
diálogo sobre a produção audiovisual contemporânea veiculada na televisão, na internet e 
em outras plataformas de convergência. Nos dois primeiros anos de atuação do 
Observatório foram analisados programas de TV e canais do Youtube do gênero 
humorístico. A partir da discussão sobre as diferenças entre o humor e a comédia, foram 
definidas duas categorias para analisar os programas, a saber: humor-ficção e humor-
jornalismo.
Com o enfoque na curadoria de conteúdos audiovisuais de qualidade para a divulgação 
online no site do Observatório (observatoriodoaudiovisual.com.br), foi realizado o 
levantamento dos programas humorísticos da TV aberta e da TV por assinatura brasileira 
no período de 1960 a 2014. Após a coleta de 77 programas, selecionamos 25 para serem 
analisados. Posteriormente, foi realizado um levantamento de 48 canais humorísticos do 
YouTube com base no número de inscritos (acima de 100.000); a atividade e a 
periodicidade de publicações; dentre estes foram selecionados 19 canais para análise.
A análise desses conteúdos foi realizada com base na metodologia semiótica dos planos 
da expressão e do conteúdo e a mensagem audiovisual, a partir da definição de 
indicadores de qualidade. Os indicadores de qualidade do conteúdo analisados foram os 
seguintes: diversidade, afirmação ou desconstrução de estereótipos, ampliação do 
horizonte do público e oportunidade e atualidade dos temas discutidos; e os indicadores de 
qualidade da mensagem audiovisual foram: diálogo com e entre plataformas, participação 
do público, clareza da proposta e originalidade/criatividade. Estes aspectos explorados da 
qualidade interessam ao debate sobre a importância dos conteúdos audiovisuais na vida 
cotidiana e apontam para a discussão sobre o desenvolvimento de competências para a 
leitura crítica e a produção criativa de conteúdos audiovisuais.  
Os resultados esperados estão relacionados com a formação dos alunos da graduação e 
pós-graduação e com a discussão e análise de propostas estéticas que possam servir 
como referência cultural, artística e comunicativa para alunos, pesquisadores, e também 
para o público em geral.
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Resumo: 

O Observatório da Qualidade no Audiovisual tem o objetivo de operar como um espaço de 
diálogo sobre a produção audiovisual contemporânea veiculada na televisão, na internet e 
em outras plataformas de convergência. Nos dois primeiros anos de atuação do 
Observatório foram analisados programas de TV e canais do Youtube do gênero 
humorístico. A partir da discussão sobre as diferenças entre o humor e a comédia, foram 
definidas duas categorias para analisar os programas, a saber: humor-ficção e humor-
jornalismo.
Com o enfoque na curadoria de conteúdos audiovisuais de qualidade para a divulgação 
online no site do Observatório (observatoriodoaudiovisual.com.br), foi realizado o 
levantamento dos programas humorísticos da TV aberta e da TV por assinatura brasileira 
no período de 1960 a 2014. Após a coleta de 77 programas, selecionamos 25 para serem 
analisados. Posteriormente, foi realizado um levantamento de 48 canais humorísticos do 
YouTube com base no número de inscritos (acima de 100.000); a atividade e a 
periodicidade de publicações; dentre estes foram selecionados 19 canais para análise.
A análise desses conteúdos foi realizada com base na metodologia semiótica dos planos 
da expressão e do conteúdo e a mensagem audiovisual, a partir da definição de 
indicadores de qualidade. Os indicadores de qualidade do conteúdo analisados foram os 
seguintes: diversidade, afirmação ou desconstrução de estereótipos, ampliação do 
horizonte do público e oportunidade e atualidade dos temas discutidos; e os indicadores de 
qualidade da mensagem audiovisual foram: diálogo com e entre plataformas, participação 
do público, clareza da proposta e originalidade/criatividade. Estes aspectos explorados da 
qualidade interessam ao debate sobre a importância dos conteúdos audiovisuais na vida 
cotidiana e apontam para a discussão sobre o desenvolvimento de competências para a 
leitura crítica e a produção criativa de conteúdos audiovisuais.  
Os resultados esperados estão relacionados com a formação dos alunos da graduação e 
pós-graduação e com a discussão e análise de propostas estéticas que possam servir 
como referência cultural, artística e comunicativa para alunos, pesquisadores, e também 
para o público em geral.
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Resumo: 

O projeto foi proposto a partir das discussões sobre a necessidade de se desenvolver 
competências audiovisuais para melhorar a literacia midiática de diferentes públicos na 
sociedade midiática. Pretendemos, a partir do diálogo entre Comunicação e Educação, 
esboçar uma conceituação da competência midiática audiovisual no ambiente digital e 
detectar as necessidades para podermos estabelecer planos de ação para a melhoria da 
literacia midiática. A pesquisa integra a Rede Internacional Alfamed, liderada pela 
Universidade de Huelva/Espanha e composta por 12 países europeus e latino-americanos. 
No Brasil, é coordenada pela UFJF e participam a UEPG, UNB, UFTM, UFSC e UFF.
Estão sendo estudados os níveis de competência midiática dos alunos do Ensino médio e 
de Jornalismo e dos profissionais de comunicação. A metodologia é composta pela 
aplicação de questionários e grupos focais para compreender os níveis de competência 
midiática e elaborar práticas de fomento da literacia midiática que envolvam as 
comunidades como multiplicadoras dessas práticas.
Na 1ª fase os bolsistas foram inseridos à prática de pesquisa e levantaram os estudos, 
projetos e atividades sobre a educação para as mídias na sua relação com a competência 
audiovisual e a literacia midiática a nível nacional e internacional.
A 2ª Fase sistematizou os níveis de competência audiovisual dos alunos da Escola 
Estadual Duque de Caxias e Escola Degraus de Ensino. Por ser um projeto em rede, os 
questionários serão aplicados em 2016. Para desenvolver as atividades nas escolas, 
foram feitos workshops com os bolsistas (IC, TP e extensão) e o PET/FACOM para definir 
a metodologia a ser usada nas oficinas de audiovisual (após a aplicação do questionário). 
Foi elaborado o 1º caderno da série sobre Literacia Midiática que será usado como material 
de apoio nas oficinas e eventos.
A 3ª Fase sistematizou os níveis de competência audiovisual dos alunos de Jornalismo da 
UFJF e dos profissionais. No público universitário foi avaliada, através de questionários, a 
inserção da reflexão sobre este conceito na formação dos alunos. Em relação aos 
profissionais foi realizado o grupo focal Colóquio Mediar: Comunicação e Gênero que 
avaliou a responsabilidade social associada ao conceito.
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Resumo: 

O projeto é derivado de investigações realizadas no grupo de pesquisa “Redes sociais, 
Ambientes Imersivos e Linguagem”, cadastrado no CNPq e ligado à linha de pesquisa 
“Estética, Redes e Tecnocultura” do PPGCom UFJF.
O problema sob pesquisa é: como devem se caracterizar os processos comunicacionais 
localizados em ambientes biosemióticos complexos no sentido de propiciar a seus 
agentes maior efetividade em vista de seus objetivos?
Em decorrência da questão levantada, lançamos três hipóteses principais, considerando-
se que, de acordo com a metodologia pragmaticista de Peirce, a efetividade 
comunicacional está associada à capacidade dos variados agentes articularem, ao 
máximo, seus processos sígnicos aos fundamentos estéticos, fins éticos e meios lógicos 
preponderantes naquele ambiente. É importante frisar que uma compreensão 
pragmaticista da biosemiótica não trabalha com as habituais limitações antropocêntricas 
das atuais Ciências Sociais, em especial a Comunicação, concedendo uma abrangência 
bastante ampla à noção de trocas semióticas, compreendidas como operando em todas 
as esferas dos processos vivos. Daí, acreditarmos que os procedimentos 
comunicacionais localizados em ambientes biosemióticos complexos, tais como a área do 
projeto que constitui nosso caso de estudo, obtêm maior efetividade em vista de seus 
objetivos quando seus diversos agentes apresentam: 
1) plenas possibilidades de perceber as qualidades sígnicas, como princípios estéticos, 
daquele espaço;
2) a capacidade de exercer, nas trocas semióticas, suas características existenciais de 
forma a corresponder às suas necessidades e às referências e fins éticos desejáveis para 
a comunicação naquele ambiente;
3) o domínio da articulação de suas trocas sígnicas com os processos da lógica natural 
das mudanças que ocorrem naquele ambiente.
Tais hipóteses decorrem de estudos e da compreensão preliminar que já conseguimos 
obter do problema por meio de sua abordagem a partir do método pragmaticista de Peirce, 
incluindo sua Semiótica.

 
Palavras-chave: 

Comunicação , Ambiental , Biosemiótica  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CINEMATOGRÁFICO: O CINECLUBISMO COMO 
FORMA DE ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCOMUNICAÇÃO

 
Autores: 

ERIKA SAVERNINI (ORIENTADORA); LUCAS GONÇALVES ( PROBIC/FAPEMIG); 
CRISTIANA MAGALHÃES (BIC/FAPEMIG); NILSON ALVARENGA (COLABORADOR); 
GABRIELA BORGES (COLABORADORA); MARIANA DIAS (COLABORADORA - PET 
FACOM); JEFERSON MARTINS (COLABORADOR - PET FACOM); FERNANDA 
CASTILHO (COLABORADORA - TREINAMENTO PROFISSIONAL); 

 
Resumo: 

O projeto de extensão em interface com a pesquisa (FAPEMIG) “Formação do 
Pensamento Cinematográfico: o Cineclubismo como forma de atuação no âmbito da 
Educomunicação” tem como principal objetivo propiciar uma experiência intensiva de 
sensibilização para as questões que envolvem a leitura crítica do cinema e seu fazer. 
Entende-se por Educomunicação o conceito ou metodologia pedagógica que propõe a 
formação de cidadãos capazes de uma participação ativa, crítica e criativa na sociedade 
frente às tecnologias de comunicação e informação. Tendo em mente que os cineclubes 
historicamente se constituíram como espaço privilegiado de discussão do cinema como 
discurso e de instrumentalização do espectador a fim de que possa ultrapassar a 
superfície do texto fílmico, o projeto atuou com atividades de intervenção baseadas nos 
dois conceitos apresentados: Educomunicação e Cineclubismo. Desta forma, o Minicurso 
Formação do Pensamento Cinematográfico foi oferecido em dois momentos (nos 
segundos semestres de 2014 e de 2015). Em 2014, a primeira atividade foi uma palestra 
sobre os aspectos e a qualidade dos conteúdos audiovisuais seguida de uma Mostra 
Seminário, que ressaltou os princípios da construção de sentido e de discurso no cinema. 
Finalizando, com uma oficina audiovisual onde os inscritos tiveram a oportunidade de 
produzirem exercícios em vídeo, buscando a aplicação do que foi analisado e discutido nas 
atividades anteriores. Na segunda oferta do minicurso, em 2015, foram oferecidas duas 
atividades: Mostra Seminário (cuja programação iniciou-se com uma discussão da 
Literacia Audiovisual, seguida das sessões de análise fílmica) e Oficina de produção. Além 
das atividades do Minicurso Formação do Pensamento Cinematográfico, produto do 
projeto, obtivemos resultados como a produção pelos bolsistas e alunos colaboradores de 
artigos científicos sobre os aspectos da construção fílmica (papers apresentados em 
congressos), apresentação de artigo pela coordenadora Erika Savernini no VIII Seminario 
Regional (Cono Sur) ALAIC em Córdoba na Argentina, exercícios em vídeo realizados 
pelos participantes do Minicurso, página no Facebook com registros das atividades 
realizadas e produção de material didático (em elaboração final).
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Resumo: 

Hoje, muito se discute o uso da fotografia com o auxílio de smartphones, como os iPhone. 
Para alguns, esses aparelhos não passam de brinquedos que ainda não possuem botões 
de disparo. Para outros, tais aparelhos liberam o profissional, que diminui o peso dos 
equipamentos e permitem o envio imediato das imagens diretamente para as empresas, 
permitindo a publicação em tempo real na internet e sem usar equipamentos 
complementares. Para estes, o fotojornalismo está fadado para, em breve,  tornar-se mais 
uma forma de fotografia feita com telefones. Para os defensores do uso dos smartphones, 
os inúmeros aplicativos disponíveis nestes aparelhos funcionariam como uma extensão da 
visão como qualquer outra câmera fotográfica. O que todos esses profissionais fazem 
hoje, ao empregar  smartphones e seus aplicativos, é repetir o que muitos amadores já 
faziam. É repetir o que muitos outros tantos profissionais, em outras épocas e fase da 
fotografia, já fizeram. A linguagem continua sendo fotográfica, não importa qual instrumento 
você usa para criar fotos, e sim a fotografia em si mesma”, reflete. Assim, o uso de 
smartphones é um desafio para o fotojornalismo tradicional, mas também é uma inovação.  
Esta pesquisa teve por objetivos: (a) Estudar o campo atual do fotojornalismo publicado 
pelos jornais impressos e também distribuído pela web; (b) Analisar como fotografias, de 
caráter jornalístico, são empregadas de forma diversa nestes dois suportes (impresso e 
web); (c) Estudar as coberturas fotográficas das manifestações públicas ocorridas no 
Brasil, a partir de julho de 2013, seja aquelas realizadas pela mídia tradicional como as 
produzidas por coletivos e participantes das manifestações e (d) Compreender em que 
tais coberturas se aproximam ou se afastam, de forma a permitir construirmos modelos 
particulares de cobertura e, posteriormente avaliar se tais modelos apresentam novas 
formas de narrar os acontecimentos; 
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Resumo: 

As tecnologias móveis não são novidades no jornalismo. Pelo contrário, perpassam toda 
sua história técnica de registro, manipulação de dados ou transporte de informações-
notícias. Gutenberg, ao inventar os tipos móveis, por volta de 1545, já caracterizava essa 
noção de mobilidade da imprensa deslocando a produção de livros e publicações através 
dos artefatos mobilizadores dessa condição. Entretanto, dentro do paradigma 
contemporâneo da mobilidade (URRY, 2007), as tecnologias móveis comunicacionais 
arregimentam processos de reconfiguração na cadeia de produção, de distribuição e de 
consumo de notícias. Celulares, smartphones, câmeras e gravadores digitais, tablets e 
similares (aliados às redes sem fio como 3G, 4G e Wi-Fi) reposicionam as discussões 
sobre jornalismo e mobilidade por possibilitarem práticas emergentes associadas ao seu 
uso. Hoje, boa parte do material produzido, por equipes dos veículos tradicionais ou pelos 
coletivos ou pelos ativistas veio de dispositivos móveis. Essa situação é emblemática de 
como o jornalismo móvel baseado nas tecnologias móveis digitais conectadas transforma 
processos até então impensáveis para as empresas de mídia, que sempre se 
organizaram a partir de uma estrutura mais densa (veículos microondas, câmeras 
profissionais, equipe de três ou mais pessoas). Estamos diante da constituição de um 
novo perfil profissional cuja descrição da relação com o artefato e os resultados dessas 
ações nos encaminha para uma compreensão da complexidade das funções e dos fluxos 
exercidos na produção da notícia no cenário de convergência jornalística e de mobilidade. 
essa é a articulação que emerge com afinco nas práticas jornalísticas contemporâneas 
estabelecidas pela cultura da mobilidade e suas dinâmicas.  Este projeto se debruçou 
sobre esse momento importante de “virada” que vem ocorrendo no fotojornalismo, com  a 
chegada de novas tecnologias, e as experiências desenvolvidas a partir do uso de 
smartphones como câmeras fotográficas.  Mais do que discutir o emprego da tecnologia 
(aparelhos e aplicativos), este projeto buscou pensar nas alterações estéticas decorrentes 
de tal uso além de buscar compreender possíveis alterações nos modelos narrativos 
desse “novo fotojornalismo”.  
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Resumo: 

A pesquisa aborda como as TVs regionais, a saber:TV Integração, TTV Alterosa, TV Rede 
Minas e TV Assembléia tem usadao as redes sociais não só para manter a audiência, mas 
começar a cirar um canal de interação e de interatividade com seus espectadores neste 
novo ambiente denominado de redes sociais propiciado pelo ciberespaço. Investigamos 
como que os usuários das redes sociais inscrevem traços culturais dentro da própria 
cultura televisica e como, por outro lado, a emissora através da sua programação dialogoa 
com este público. Em que momento estamos?Para onde caminhamos?Será que fazer e 
assistir televisão no ciberespaço es´tá se constituindo como uma experiência 
diferenciada?Em que sentido? Até que ponto este momento conceitualmente identificado 
como sendo pós-televisivo, pós-network é ralidade na TV regional que atravessa um 
momento de transição do analógico ao digital em tempos de convergência?
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Resumo: 

A partir da análise das teorias pós positivistas de Robert Alexy (1986) e Ronald Dworkin 
(1997), e com base no método dedutivo de pesquisa, o presente trabalho debruçou-se 
sobre a problemática da implementação de novas tecnologias pelo Estado. Buscou-se, 
com isso, responder à questão de até que ponto o Estado deve incorporar novos meios 
tecnológicos na sua prestação de serviços para que esta permaneça eficaz.
Faz-se premente este questionamento em virtude das constantes mudanças que ocorrem 
em consequência das novas tecnologias e a necessidade do Estado de se adaptar para 
que consiga garantir direitos fundamentais à população de maneira mais eficiente. Tal 
análise é importante haja vista que as novas tecnologias comumente implicam aumento 
dos custos da prestação dos serviços públicos, num primeiro momento.
Muitos Estados utilizam-se das novas tecnologias para poder promover a democracia e 
cumprir com os seus deveres constitucionais através, por exemplo, da oferta de serviços 
públicos on line; também atividades administrativas como o pregão eletrônico e as 
consultas públicas podem ser realizados através de sites do Governo. Na área da 
educação, a utilização de TICs facilitam o processo de aprendizado e muitas vezes 
expandem as oportunidades de acesso ao ensino, como através de Cursos de Educação 
à Distância. Em outras áreas, como a judicial, a inclusão dos processos eletrônicos 
promete acelerar a prestação jurisdicional e permitir novos meios de produção de provas, 
como através das videoconferências.
Após o desenvolvimento das atividades inerentes a este projeto de pesquisa, concluiu-se 
que, para que uma nova tecnologia seja efetivamente incorporada pelo Estado, deve-se 
observar se ela implicará, de fato, a garantia de maior efetividade no provimento de direitos 
e serviços e até que ponto essa mudança poderá afetar outros direitos e liberdades. Ou 
seja, para que haja uma mudança na prestação do serviço público através da 
implementação de uma nova tecnologia, deve-se fazer um sopesamento entre os 
benefícios e também os custos que ela gerará para o Estado e para a população.
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Resumo: 

O presente projeto teve o objetivo de esclarecer teoricamente o conceito de direitos 
fundamentais, bem como demonstrar as formas de concretização desses direitos no 
Estado brasileiro contemporâneo. Para tanto, procedeu-se a extensa pesquisa bibliográfica 
e jurisprudencial sobre o tema.
Considerando os direitos fundamentais como direitos subjetivos prima facie, abordou-se o 
seu modo de efetivação por meio da máxima da proporcionalidade, passando pela 
configuração e justificação dessa máxima na ordem jurídica brasileira e analisando as 
críticas dirigidas a ela.
Em um segundo momento, foi realizada uma pesquisa jurisprudencial em julgados 
recentes do TJMG, a respeito do conceito de “mínimo existencial”. Observou-se a ausência 
de rigor terminológico e conceitual na sua aplicação. Quase todos os casos analisados 
relacionaram-se ao direito à saúde ou à educação, e em todos eles deu-se provimento ao 
recurso para que o Estado prestasse assistência de forma positiva.
Em outra fase, procedeu-se à análise da tensão entre Judiciário e Legislativo na atividade 
de interpretação constitucional. Essa discussão levou à temática do ativismo judicial na 
jurisdição constitucional, discutindo-se sobre a sua caracterização dogmática, a sua 
ocorrência no STF e os fatores de sua impulsão.
A presente pesquisa foi elementar para a produção de dois artigos científicos individuais 
pelos alunos pesquisadores, um cujo tema é a aplicação dos princípios processuais 
constitucionais e outro que aborda o ativismo judicial no controle de constitucionalidade.
Ao final, concluiu-se pela necessidade da utilização da máxima da proporcionalidade como 
instrumento de redução do ativismo judicial, bem como pela necessidade de maior rigor 
terminológico e conceitual no que tange aos aspectos do “mínimo existencial”.
Considera-se então terem-se cumprido os objetivos da pesquisa, acreditando-se na 
contribuição deste estudo para o desenvolvimento da cientificidade no tratamento 
especialmente do tema mínimo existencial, de modo a propiciar uma melhor efetivação 
dos direitos fundamentais no Brasil.
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Resumo: 

O objetivo retor deste trabalho é contribuir para a progressiva concretização, na realidade 
brasileira, do ideal constitucional de dignidade humana, finalidade última reguladora do 
Estado Democrático de Direito. 
Para tanto, tendo como marco teórico o pensamento de Robert Alexy, analisou-se variada 
bibliografia acerca dos direitos fundamentais sociais, a fim de que se pudesse defini-los, 
assim como chegar a um conceito de mínimo existencial. Em especial, pode-se destacar, 
no âmbito da doutrina nacional, a interpretação do pensamento de Ingo Sarlet. 
Em um segundo momento, foram analisados diversos julgados dos principais Tribunais 
brasileiros e das Cortes Supremas da Argentina, Colômbia e México. Com este trabalho, 
buscou-se desenvolver um estudo comparativo do tratamento destinado ao mínimo 
existencial por tais países latino-americanos, de modo a identificar as semelhanças e 
diferenças de sua abordagem em relação à brasileira.
Com base nas leituras e nos debates realizados durante as reuniões do grupo de 
pesquisa, concluiu-se que o conceito dado por Robert Alexy, no livro “Teoria dos Direitos 
Fundamentais”, aos direitos fundamentais sociais, embora represente uma grande 
evolução quando comparado à doutrina em geral, ainda precisa de aperfeiçoamentos. No 
que concerne ao mínimo existencial, este foi entendido como o conjunto de direitos 
fundamentais sociais mínimos para a garantia de um nível elementar de dignidade 
humana.
Por fim, com a análise da jurisprudência, percebeu-se que, no Brasil, a expressão mínimo 
existencial é bastante utilizada. Contudo, os diferentes Tribunais atribuem a ela conteúdos 
variados. Nos julgados argentinos analisados, não foi encontrada nenhuma menção ao 
mínimo existencial, porém, foi recorrente o reconhecimento do direito à saúde. Com 
relação à jurisprudência colombiana, verificou-se certa evolução no sentido de 
reconhecimento do mínimo existencial, relativo às sentenças que tratavam do direito à 
aposentadoria. O mínimo também é reconhecido em julgados da Corte mexicana, porém, 
como um limite à imposição de tributos. Os dois últimos países utilizam o termo mínimo 
vital. Em geral, em todos os países foram encontradas decisões relacionadas à efetivação 
dos direitos fundamentais sociais
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Resumo: 

A pesquisa realizada, buscando romper a tradicional resistência, na experiência brasileira, 
em relação à autotutela - exercício das próprias razões - como meio de reação a lesões de 
direitos, especialmente no âmbito contratual, demonstra, com fundamento no princípio da 
autonomia privada, a admissibilidade de uma autotutela respaldada e limitada pela ordem 
constitucional vigente, que não se confunde com a noção de vingança primitiva e 
tampouco se enquadra no crime de exercício arbitrário das próprias razões. Mediante 
análise e crítica de concepções legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais que negam, 
restringem ou consideram excepcional a aplicação de certos instrumentos de autotutela no 
campo contratual, propõe-se uma releitura da estrutura e função de tais instrumentos e 
apresentam-se possibilidades de expansão e otimização de seu uso, levando em 
consideração as transformações ocorridas no direito das obrigações, o alargamento do 
conteúdo da prestação com base na confiança negocial, a consequente renovação do 
próprio conceito de inadimplemento, a complexidade que contemporaneamente 
caracteriza as relações contratuais, compreendendo tanto contratos singulares quanto 
conexões ou redes contratuais, e as demandas do mercado por maior efetividade e 
celeridade dos remédios jurídicos. A autotutela que se delineia não representa uma 
possibilidade de atuação absoluta do credor em relação ao devedor, porquanto tem limites 
nos princípios da boa-fé objetiva e na vedação ao abuso do direito, e tem a vantagem de 
reforçar mecanismos extrajudiciais de satisfação de interesses legítimos dos contratantes, 
de modo a reduzir a necessidade de intervenção da máquina judiciária. Os instrumentos 
objeto de análise e crítica foram agrupados segundo um critério funcional, ou seja: com 
função conservativo-cautelar, a exceção de contrato não cumprido e o direito de retenção; 
com função resolutiva, a cláusula resolutiva expressa e outros possíveis instrumentos de 
resolução extrajudicial; e, com função satisfativa, a retenção definitiva, o pacto marciano e 
algumas medidas de mitigação de perdas e danos pelo próprio credor, a exemplo das 
contratações substitutivas.  
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Resumo: 

O presente artigo traz o resultado parcial da pesquisa que vem sendo executada na 
Universidade Federal de Juiz de Fora, cujo objetivo reside na verificação da adoção ou não 
da lei 12.403/11, que criou as medidas cautelares em detrimento da prisão. Nesse sentido, 
o objetivo geral da proposta de pesquisa foi a de efetuar uma diagnose acerca do ethos 
das Varas Criminais da Comarca de Juiz de Fora, tendo por objeto de investigação o 
discurso do intérprete judicial para a não aplicação desse novo marco legal.

Embora houvesse uma expectativa inicial de que tal marco normativo contribuiria para a  
redução da população carcerária provisória, o que se percebeu foi o inverso. A partir dos 
dados do Infopen fornecidos pelo Ministério da Justiça desde que a nova lei entrou em vigor 
(jul./11), o número de presos provisórios aumentou 6,3% no país entre junho de 2011 e 
junho de 2012. Esses dados possuem pequenas oscilações em escala nacional, mas de 
modo geral há um crescimento da prisão.

Para compreender o papel desempenhado pelo sistema judicial no controle social penal, a 
pesquisa realizou um levantamento nas ações penais entre os anos de 2011 a 2015, e 
estabeleceu como método comparativo para análise do discurso do intérprete judicial o tipo 
penal de furto simples e qualificado. A escolha se deu em decorrência de entrevistas com 
integrantes do sistema judicial (integrantes da Defensoria Pública) que apontavam que os 
Juízes das 4 (quatro) varas criminais adotavam a Lei 12.403/11 apenas para as condutas 
com pena máxima inferior a 4 anos, que de acordo com o artigo 313 do CPP, não caberia 
prisão.

O que se observou ao longo da pesquisa nas varas criminais foi uma certa resistência por 
parte do intérprete judicial em adotar os novos marcos normativos, reproduzindo o que 
Vera Malaguti (2010) denomina de dogma da pena, que marca a formação da racionalidade 
punitiva moderna, fazendo com que o uso das medidas de segurança, uma alternativa à 
prisão, não seja efetivado pelo sistema judicial, conforme determinação legal.
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Resumo: 

 O avanço em biotecnologias é um grande contribuinte para a longevidade humana. 
Perante essa ciência e o seu relacionamento com o ser humano, a bioética emerge com 
objetivo de estudar os problemas e as implicações morais despertadas. Em 1978 
Beauchamp e Childress propuseram um modelo de princípios norteadores da bioética: 
Autonomia, Beneficência, Não Maleficência e Justiça; que hoje nos auxilia mediar variadas 
situações, sobretudo decisões sobre o final da vida, o possível diagnóstico e a conduta 
médica em uma Doença Terminal e Demência em estado avançado e irreversível.
               Em 31 de agosto de 2012 o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou a 
resolução CFM 1.995 , reconhecendo a autonomia do paciente na incapacidade de 
expressar-se perante tratamentos médicos por meio de tratados ou representante legal, 
além do reconhecimento do dever médico de atender a vontade do paciente. Este cenário 
nos expõe ao questionamento do direito à liberdade e à dignidade humana, garantida na 
Constituição Federal de 1988; quanto ao inviolável direito a vida, ainda que necessário 
condutas paternalistas em saúde, perante à terminalidade da vida.  

A educação em saúde é de fundamental importância para que os cidadãos tomem 
conhecimento de seus direitos e de sua autonomia na tomada de decisões.O presente 
estudo expõe o grau de conhecimento dos acadêmicos e profissionais de medicina e 
direito sobre as Diretivas Antecipadas de Vontade, uma vez que esse conhecimento 
contribui para a melhor execução dos princípios norteadores da bioética: Autonomia, 
Beneficência, Não Maleficência e Justiça. Assim, a partir desse estudo poder-se-á realizar 
medidas educativas para eliminar essa possível lacuna na área médica e jurídica.  
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Resumo: 

O presente trabalho realizou uma análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade 
da Taxa Referencial – TR como o índice adequado para corrigir monetariamente os valores 
provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, a partir de uma 
discussão normativa, doutrinária e jurisprudencial. Em um primeiro momento, foi realizado 
um estudo sobre o FGTS, a partir da Lei que o rege atualmente – a Lei nº 8.036/90 – 
considerando a forma de depósito, o local em que os valores são depositados, os 
contribuintes, os beneficiários e quais valores são considerados como remuneração, já 
que esta é a base para formação do fundo. A partir disso, realizou-se uma apreciação do 
histórico do fundo, revelando que o mesmo foi um mecanismo de substituição da regra de 
estabilidade laboral, sendo de caráter obrigatório. Ainda no campo da investigação sobre 
suas finalidades, constatou-se que, além de sua finalidade principal de proteger o 
trabalhador demitido sem justa causa, possui finalidades especiais, como, o saque em 
casos de doenças graves, contribuir para financiar o sistema nacional de habitação ou 
mesmo a formação de uma poupança para a aposentadoria. Em um segundo momento, 
foram estudadas a forma de correção monetária e remuneração do FGTS, já que elas são 
obrigatórias segundo os artigos 2º e 13 da Lei nº. 8.036/90. Apurou-se que a correção 
monetária do fundo fica a cargo da chamada Taxa Referencial - TR, de acordo com a Lei 
nº 8.177/91. No entanto, a realidade dos últimos anos não é essa, já que há muito tempo a 
TR não reflete a correção monetária, sendo considerada, dessa forma, um índice inidôneo, 
o qual teria que ser substituído pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo) ou INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Nesse campo, investigou-se, 
ainda, a forma de cálculo da Taxa e por qual motivo ela se distanciou dos índices que 
refletem a perda do poder de compra da moeda. Por fim, foram apreciados os argumentos 
trazidos pelas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, o que levou a 
pesquisa a concluir pela inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária 
do FGTS, já que fica clara uma afronta ao direito de propriedade.
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Resumo: 

O presente trabalho realizou uma análise da constitucionalidade e da legalidade do 
Programa Mais Médicos instituído pelo Governo Federal. No decorrer do texto, estudou-se 
a Medida Provisória (MP) nº. 621/2013, posteriormente convertida na Lei nº 12.871/13, para 
o entendimento dos objetivos do programa e de sua base normativa. Foi feita, ainda, uma 
investigação sobre as principais críticas e elogios a respeito do programa, tanto por parte 
da sociedade, como por parte da mídia, para avaliar a efetividade preliminar do projeto e 
supostas irregularidades. Ademais, aprofundando nos aspectos jurídicos do tema, 
investigaram-se os pareceres feitos pelo Procurador Geral da República nas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade nº 5035 e 5037, com a finalidade de abordar os principais 
argumentos utilizados pelos especialistas acerca da investigação da constitucionalidade 
dos dispositivos do programa. No mesmo sentido, foi feita detida análise do Acórdão nº 
3614 de 2013, desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União TCU, que aponta 
inconstitucionalidades e ilegalidades de alguns aspectos do programa. Após todos os 
estudos realizados, não obstante os argumentos em defesa do programa, concluiu-se pela 
sua inconstitucionalidade e ilegalidade. Em apertada síntese, é questionável a existência de 
relevância e urgência para criação do programa por meio de MP; no âmbito da 
regulamentação profissional, identificou-se violação aos artigos 206, VI e 207 da CF e 
afronta aos art. 48, § 2º da Lei 9.394/96 e art. 17, da Lei 3.268/57; da mesma forma 
entende-se haver violação do direito à saúde com a contratação de médicos que não 
sabem falar português; no campo dos direitos trabalhistas restou constatada igual 
ilegalidade por violação da CLT; conclui-se, também, por afronta ao princípio do concurso 
público (art. 37 da CF) e violação do art. 5º da CF que garante aos brasileiros e 
estrangeiros a igualdade (caput e inciso I), liberdade (caput), livre manifestação de 
pensamento (IV), livre locomoção no território nacional (XV) e a intimidade e vida privada 
(X). Por fim, houve afronta ao art. 219 da CF e, em relação ao direito 
financeiro/orçamentário, contrariou os art. 165, § 1º e 167, § 1º, da CF, além do art. 62 da 
Lei nº 4.320/1964.
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 Resumo: 
A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu direitos sociais, destacando-se o direito à moradia, previsto expressamente em seu art. 6º, a partir da Emenda Constitucional nº 26, do ano 2000. Os direitos sociais dependem de ações positivas do Estado para sua efetividade, as quais podem variar de prestações jurídicas (como a elaboração de normas que confiram densidade normativa a tais direitos) a prestações materiais (como a definição e implantação de políticas públicas adequadas à efetivação do direito). Neste contexto, a pesquisa buscou identificar tendências decisórias do STF, a partir de 2006, no que se refere à aplicação do direito à moradia. Especificamente, analisou como o STF aborda a reserva do possível, o mínimo existencial e a baixa densidade nos julgados sobre direito à moradia. Após a leitura de bibliografia relacionada ao objeto de pesquisa, foi feita pesquisa no sítio do STF, a partir da ferramenta de busca. A pesquisa visou decisões que continham a palavra-chave “direito à moradia”, sendo abarcado o período de 01 de Janeiro de 2006 até 31 de Maio de 2015. Posteriormente, foi realizada triagem das decisões apresentadas pelo buscador, uma vez que muitas sequer tinham pertinência com o direito social à moradia. Foi possível perceber que apenas três decisões abordaram, ainda que tangencialmente, algum dos pontos estabelecidos como objetivos específicos do projeto. Acerca da reserva do possível, o STF apenas afirmou que tal cláusula não pode ser invocada pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição. Quanto ao mínimo existencial, os ministros realçaram a indisponibilidade do direito à moradia, consagrando-o como integrante do mínimo existencial que, em razão da sua conexão com a dignidade da pessoa humana, funciona como limitação à aplicação da reserva do possível. Percebe-se que o número de decisões relativas ao direito à moradia é muito pequeno. Como se não bastasse, a grande maioria sequer tem uma análise de mérito, em razão de incidência de súmulas ou da insuficiência das razões recursais. Além disso, em todos os quinze julgados o provimento foi contrário ao direito à moradia.
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DIREITO À PATENTE E INTERVENÇÃO DO ESTADO: O CASO DAS DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

 Autores: 
LORENA ABBAS DA SILVA (VI PIBIC  A. F); ALAN ROSSI SILVA (VI PIBIC  A. F); ANDERSON RESENDE MORAIS (COLABORADOR); ANA LUISA LEAL BARROSO (PROGRAMA JOVENS TALENTOS); MARCOS VINICIO CHEIN FERES (ORIENTADOR)

 Resumo: 
Este projeto encontra-se inserido na temática central do Grupo de Pesquisa, Argumentação, Direito e Inovação, cadastrado junto ao CNPq. Tanto Dworkin (1985) quanto Taylor (1989) e Bankowski (2001) são os referenciais teóricos dessa necessária interpretação da legislação de proteção à propriedade industrial, à inovação tecnológica e ao processo de intervenção do Estado na economia com objetivos sociais. A relevância desse projeto consiste na necessidade de se constituir uma base teórica sólida para lidar com problemas jurídicos derivados do processo de patenteamento de produtos ou serviços e seus reflexos sociais. O projeto em tela tem como objetivo compreender, a partir da teoria do direito como identidade, a proposta de patentes para o desenvolvimento de drogas para doenças negligenciadas (malária, mal de Chagas, leishmaniose, dengue, dentre outras), tendo em foco tanto as falhas de mercado quanto as falhas das políticas públicas para inovação nos insumos à saúde. Metodologicamente, realiza-se análise crítica da legislação relativa às patentes, principalmente a lei de propriedade industrial (lei nº. 9279/1996), e de decisões administrativas (no âmbito do INPI), tendo por parâmetro a coleta de tais dados e a inserção destes no sistema de conceitos gerados pela teoria do direito como identidade e, desse modo, gerar inferências descritivas relacionadas ao problema da pesquisa e desenvolvimento de drogas para doenças negligenciadas. A coleta de informações no site oficial do INPI referentes ao patenteamento de drogas para Chagas, Leishmaniose e Dengue é descrita de forma minuciosa para que o procedimento possa ser replicado. A partir dessa coleta, infere-se a escassez de pesquisa e desenvolvimento voltados à produção de drogas para doenças negligenciadas, bem como a (in)eficácia de políticas públicas. Ao analisar criticamente os dados oficiais de registro de patentes referentes a drogas para Chagas, leishmaniose, malária e dengue, percebe-se que não é possível estabelecer uma correlação lógica entre a concessão de patentes e o incremento de pesquisa no campo das doenças negligenciadas, de modo que é preciso ir além da proteção da propriedade intelectual para superar as falhas nesse processo.
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SOFTWARE E MÍDIA: A PROTEÇÃO JURÍDICA DO SOFTWARE E O DIREITO DE ACESSO AO CONHECIMENTO NO MUNDO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

 Autores: 
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 Resumo: 
Esta pesquisa visa investigar o atual plano jurídico aplicável aos softwares no cenário brasileiro diante da perspectiva dos softwares livres, pela análise casuística da adoção de software open source pelo Governo Federal. Desde a concepção da legislação vigente até a atualidade, a sociedade e o desenvolvimento dos softwares passaram por processos de ressignificação, o que traz à tona a necessidade de uma nova abordagem de forma reflexiva.    O plano teórico adotado é o da luta pelo reconhecimento de Axel Honneth e o da proposta de Zenon Bankowski de “viver plenamente o direito”. A partir de uma metodologia qualitativa de interpretação de dados e destes referenciais, busca-se uma reinterpretação crítica das estruturas jurídicas que regem o software por meio de um sistema de inferências descritivas do conteúdo analisado. Reconstrói-se, assim, pela óptica do Direito, os conceitos dos softwares e os dispositivos legais que definem e moldam os direitos autorais dos criadores destes programas de computador, bem como o seu uso pela comunidade. Esta investigação se pauta nas seguintes etapas: primeiramente são elucidados os referenciais teóricos, bem como as questões que norteiam a busca dos dados nesta pesquisa e a metodologia adotada para estabelecer a maneira de abordagem do tema escolhido. A segunda etapa é a do estudo dos softwares de modo geral, suas peculiaridades e seu contexto diante da atual legislação que os regulam, sempre à luz dos marcos teóricos escolhidos, verificando sua eficácia no atual meio social e digital. O próximo passo se desenvolve pela investigação técnica dos softwares livres como alternativas de cunho técnico e pragmático, diante do caso específico do Programa Operacional GNU/Linux, a partir de relatórios especializados no tema com vistas a investigar seu processo de construção e de aplicação no plano social informatizado. Por fim, a partir de uma coleta de dados oficiais sobre a adoção de softwares livres pelo governo federal, infere-se que a adoção do modelo de open source pelo Governo Federal não é capaz de figurar como fator transformador da realidade do mercado, monopolizada pelas estruturas de código-fonte fechados.
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PROTEÇÃO JURÍDICA DA BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA: O CASO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL E O ATUAL SISTEMA DE PATENTES

 Autores: 
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 Resumo: 
Este projeto encontra-se inserido dentro da temática do Grupo de Pesquisa, Argumentação, Direito e Inovação, cadastrado junto ao CNPq. A ideia de argumentação corrente na teoria do Direito ainda se vincula ao conceito de uma razão objetiva e modernista nos moldes do racionalismo científico do século XIX, o que, de certo modo, orienta o raciocínio jurídico de forma a se estruturar em bases ainda bem conservadoras. O objetivo aqui é o de aprofundar o sentido subjetivo oculto no processo de argumentação jurídica no momento de se criar e de se aplicar o Direito. Para se refletir sobre a atual estrutura de exploração da biodiversidade amazônica, é essencial se reconstruir o sentido da teoria do direito a qual acaba por influir na leitura e na construção de legislações específicas sobre conhecimento tradicional, biopirataria e direito de patente. Fortalecer as bases teóricas do direito ajuda a lançar um novo olhar metodologicamente estruturado sobre os comportamentos econômicos e as interações sociais no campo da exploração da biodiversidade. A meta inicial dessa pesquisa consiste em discutir a legalidade e a legitimidade de patentes relacionadas ao conhecimento tradicional de comunidades indígenas inseridas na biodiversidade. Para tal, faz-se uso de uma ferramenta metodológica pautada na teoria do direito como identidade, concebida como uma combinação da teoria da luta por reconhecimento de Axel Honneth com a da ideia de Zenon Bankowski de “viver plenamente a lei”. Assim, por meio de uma metodologia de pesquisa empírica, discute-se a validade de algumas patentes relacionada ao gênero Bauhinia sp. e à d-tubocurarina (curare). Ademais, a partir dos estudos empíricos apresentados sobre tais vegetais utilizados por comunidades tradicionais, cabe inferir que as patentes derivam de um processo de apropriação do tradicional por empresas multinacionais e pela comunidade científica convencional. O mapa das patentes construído a partir dos dados disponíveis pela OMPI demonstra como esse conhecimento tradicional é apenas reconfigurado nos moldes das estruturas científicas convencionais, tornando-se, assim, criação inovadora apenas porque agora traduzido para a lógica científica ocidental.
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DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS NO BRASIL: O CASO DO PORTO DO AÇU-RJ

 
Autores: 

GUSTAVO WEISS ( BIC); MANOELA CARNEIRO ROLAND (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O Projeto em tela investigou as violações de Direitos Humanos ocorridas durante a 
implementação do complexo portuário denominado “Porto do Açu”, em São João da 
Barra/RJ. A orientação metodológica seguida no desenvolvimento da pesquisa buscou 
revelar as principais violações de Direitos Humanos cometidas pelas empresas 
responsáveis pelo empreendimento, a fim de que obtivéssemos um diagnóstico revelador 
de um determinado modus operandi coorporativo na condução de grandes 
empreendimentos, especialmente no caso da atividade mineradora. Paralelamente, os 
resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho servem como subsídios para a 
construção de argumentos favoráveis para a elaboração de um tratado vinculante sobre 
Empresas e Direitos Humanos, uma vez que identificamos os principais Direitos Humanos 
violados e os chamados gaps na capacidade do Estado responsabilizar empresas, 
notadamente transnacionais e das próprias vítimas das violações obterem suas 
reparações frente ao poder judiciário nacional. Cabe mencionar que a defesa do tratado e a 
análise de seu escopo e natureza seda em um contexto histórico muito importante para a 
advocacy internacional em matéria de Direitos Humanos. Após mais de 40 anos de 
pressão e articulação de diversos segmentos da sociedade civil global, foi aprovada, em 
junho de 2014, a Resolução 26/9 do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que abre 
caminho para o processo de negociação do tratado vinculante, rompendo-se, portanto, 
com a lógica dominante até então, que mantinha as normas regulatórias de Direitos 
Humanos para empresas apenas como soft law, e prevendo a gama maior de 
responsabilidade para os Estados, em razão do predomínio dos Princípios Orientadores de 
John Ruggie, adotados por consenso nas Nações Unidas,em 2011.
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Autores: 

Luciana Gaspar Melquíades Duarte (Orientadora); Felipe Rocha Magalhães (bolsista BIC)

 
Resumo: 

A presente pesquisa concentrou-se no cenário da escassez de recursos médicos 
empregados com o fim de salvar vidas, o que leva à necessidade de adoção de critérios 
alocativos. Tendo em vista que a seleção de alguns pacientes em detrimento de outros 
pode configurar tratamento desigual, o tema tangencia o âmbito ético-jurídico, o que se 
revela especialmente relevante visto que, em que grande parte dos ordenamentos 
jurídicos, consagraram-se como preceitos fundamentais o direito à vida e à igualdade. 
Logrou-se identificar os recursos frequentimento tidos como escassos nos países 
estudados – Estados Unidos da América e Brasil -, como órgãos e tecidos para 
transplantes e vagas nos centros de terapia intensiva. Ao se delinear os tratamentos 
jurídicos conferidos pelos países ao tema, percebeu-se a insuficiência da normatização 
em vigor, para fins de se resguardar a equidade de acesso aos bens escassos aos 
pacientes. 
Propôs-se, neste sentido, a partir da análise de legislações vigentes e de sugestões 
trazidas pela doutrina, critérios aptos a disciplinar a seleção de pacientes em condições 
vulneráveis. Pôde-se observar a validade de critérios como os do benefício médico, da 
morte iminente, randomizado, dos recursos experimentais – sob certas condições, das 
responsabilidades especiais – em caráter excepcional, e do grupo favorecido sob o 
aspecto geográfico – em alguns casos. 
Incorporou-se como base doutrinária a obra de Kilner (1990), que analisa, sob um espectro 
ético, critérios para a alocação de órgãos humanos. Cuidou-se, ademais, de examiná-los  
à luz da teoria da justiça de Rawls (2008), mormente no tocante a sua concepção de 
igualdade, além das lições de Dworkin (2011), cuja concepção de justiça determina que o 
reconhecimento de direitos e a formulação de políticas públicas devem se apoiar na 
premissa de que todos são iguais enquanto seres humanos.  
Diante deste quadro, ofereceu-se relevante subsídio doutrinário à urgente produção 
legislativa pertinente ao tema, que se concretizou com a conclusão de artigo científico que 
fora traduzido para a língua inglesa para a submissão a periódico estrangeiro. 
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Resumo: 

Nas recentes décadas, a clássica construção teórica do Direito Administrativo e de seus 
institutos fora alvo de inúmeros afrontamentos. Neste diapasão, importantes autores, a 
exemplo de Binenbojm (2006), importaram a tal debate a concepção jusfilosófica pós-
positivista, estabelecendo, destarte, vigorosos abalos nos elementos estruturantes da 
seara administrativa.
Assim, o projeto Reconstruindo o Direito Administrativo: uma proposta Pós-Positivista para 
temas deste ramo do Direito buscou analisar os reflexos destas intensas modificações 
sobre institutos específicos, a exemplo da desapropriação e da autotutela.
Neste passo, através do artigo científico intitulado "Decreto-Lei nº 3.365 (Brasil, 1941) no 
Estado Democrático de Direito: o diploma normativo na berlinda", apresentado no XXIII 
Congresso do CONPEDI, procedeu-se à análise da chamada "Lei de Desapropriação", 
responsável por regular tais processos expropriatórios, verificando sua compatibilidade 
com o atual ordenamento jurídico brasileiro, a partir da normatividade constitucional e da 
primazia dos direitos fundamentais.
Inferiu-se, pois, que diversas disposições do referido Decreto-Lei, editado previamente à 
hodierna ordem jurídica constitucional, apresentam inadequações em relação a esta nova 
realidade, rompendo com direitos e garantias contempladas aos cidadãos pela 
Constituição (BRASIL, 1988). Constatou-se, por consequência, a patente necessidade de 
edição de um novo diploma normativo para disciplinar a matéria, respeitando as 
orientações constitucionais e adequando-se às exigências pós-positivistas aludidas, como 
a racionalidade e a ética.
No tocante à análise da autotutela administrativa no ordenamento jurídico pátrio,  verificou-
se, através da elaboração do artigo "Autotutela Administrativa: Revisitando o instituto sob 
os influxos do pós-positivismo",  a inexistência de balizas doutrinárias e jurisprudenciais 
precisas e sedimentadas acerca da temática, bem como a impossibilidade do 
estabelecimento de regra jurídica para modular os efeitos relativos à autotutela 
administrativa com justeza, concluindo-se, então, pela necessidade de utilização da 
principiologia e da Teoria dos Direitos Fundamentais (ALEXY, 2002) a fim de solucionar-se 
tal problemática.
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Autores: 

MARCOS VINÍCIUS COSTA CABRAL (V INSTALAÇÃO 2014/2015); ELIZABETE ROSA DE 
MELLO (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Conhecer os tributos locais é o primeiro passo para sensibilizar o aluno a entender o 
Sistema Tributário Brasileiro. 
Compreender quais são os tributos que são cobrados e quais são afastados pelos 
benefícios fiscais é de grande relevância, já que o aluno poderá perceber a quantidade de 
tributos existentes no Município onde reside, e como está sendo investido o dinheiro 
público arrecadado. 
A ausência de transparência fiscal é verificada pela falta de informação da maioria dos 
Municípios que sequer mencionam em seus sites a quantidade, as espécies de tributos e a 
forma de calcular cada um e, foi por meio desta pesquisa, que se propiciou uma análise 
crítica da legislação tributária do Município de Juiz de Fora, de forma concisa (limitando-se 
estritamente ao necessário), e clara (sem interpretações dúbias ou ambíguas), com o 
objetivo de descobrir quais são e como são cobrados os tributos deste Município, bem 
como a quantidade e os benefícios fiscais concedidos aos munícipes. 
O aluno bolsista concluiu dois artigos jurídicos que serão encaminhados para publicação a 
respeito do IPTU (imposto predial e territorial urbano) e ISSQN (imposto sobre serviços de 
qualquer natureza). Nestes artigos foram tratados temas relevantes a respeito de cada 
imposto, tais como: as disposições legais, os sujeitos passivos da relação jurídica 
tributária (contribuinte e responsável tributário), fato gerador, alíquotas, base de cálculo, 
benefícios fiscais (isenções, imunidades, anistia, remissão, alíquota zero e não incidência) 
e aspectos polêmicos.
Desenvolver este tipo de Projeto e levar esta espécie de informação aos alunos é formar 
cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.
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MELLO (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Os benefícios fiscais são instrumentos necessários à proteção do meio ambiente, na 
medida em que educa o contribuinte a agir não somente em seu proveito, mas também 
em prol da coletividade. 
Neste Projeto foram estudados alguns benefícios fiscais, tais como: imunidades tributárias, 
isenções, anistias, alíquotas zero, moratórias com o intuito de serem implementados como 
instrumentos de educação e proteção do meio ambiente. 
Analisar a tributação brasileira para afastá-la por meio de benefícios fiscais com os 
objetivos de educar e de proteger o meio ambiente é tarefa das mais árduas, já que a ânsia 
do ente Federativo por arrecadar tributos muitas vezes sobrepõe a qualquer direito e 
garantia fundamental. 
Não se trata de perder um pouco com a arrecadação quando se concede um benefício 
fiscal, mas de ganhar muito com projetos educacionais e sustentáveis que visam à 
preservação do meio ambiente, o que foi demonstrado por meio deste projeto.
A aluna bolsista elaborou um artigo jurídico que foi encaminhado para publicação para 
revista Alumni do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da UFJF, e está aguardando 
deliberação para aprovação, titulado “Benefícios fiscais e educação ambiental como 
instrumentos de proteção do meio ambiente”.
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Resumo: 

Tratar da “Tributação Justa como Direito Fundamental” é um desafio, eis que cada país e 
cada ente Federativo brasileiro utilizam seus critérios e formas de tributação. Ao longo de 
sua história, o Brasil escolheu cinco espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições 
(de melhoria, parafiscais e de iluminação pública) e os empréstimos compulsórios, além 
de algumas formas de tributação não muito claras. Muitas vezes, quando da cobrança dos 
impostos ICMS e IPI, as notas fiscais não esclarecem o valor destes impostos, e o 
consumidor final sequer sabe o valor de sua contribuição, já que o valor vem embutido nos 
preços das mercadorias vendidas. 
Ainda, o regime federativo em base cooperativa implica a possibilidade, como é o nosso 
caso, de repasse de parcela da arrecadação a outro ente que não seja o titular da 
competência, tendo em vista fatores de ordem econômica, social ou, simplesmente, 
redistributiva de renda. 
Conquanto essa repartição de receitas esteja vinculada a mandamento constitucional, a 
dinâmica própria do nível do produto interno dos Estados e Municípios, a renda familiar, as 
crises sazonais em certos setores econômicos e as desonerações ocasionais a título de 
incentivo a certo setor da indústria ou à exportação, além de outros fatores, contribuem 
para a necessidade de alteração constante nos critérios de repartição das receitas 
públicas. 
A equação que coloca em um dos lados o quantum necessário para atendimento das 
necessidades públicas e em outro o potencial de contribuição de cada um, demanda 
permanente ajuste, revelando o eterno dilema entre as políticas públicas e a justiça 
distributiva, de caráter eminentemente privado. 
Este Projeto tratou como deverá ser uma Tributação Justa, propondo mecanismos para a 
redução da carga tributária brasileira, e foi realizado um estudo comparado entre o 
Sistema Tributário Brasileiro e o Norte Americano, que deu origem ao artigo jurídico 
elaborado pelo aluno bolsista e encaminhado para publicação em revistas, titulado 
“Estudos sobre os Sistemas Tributários Norte Americano e Brasileiro segundo os 
conceitos da Justiça Tributária e Tributação Justa”.
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Resumo: 

Este trabalho propôs investigar um estudo de caso, analisando dados de patentes da 
empresa WEG S.A. a fim de rastrear os fluxos de conhecimento por meio da análise das 
citações contidas nos documentos de patentes. Além disso, foram analisados os esforços 
tecnológicos e fontes de geração de conhecimentos dessa empresa e como esta adquiriu 
competências tecnológicas que a colocou entre as cinco maiores empresas produtoras de 
motores elétricos do mundo. 
Os investimentos sistemáticos em P&D da WEG contribuíram para o desenvolvimento da 
capacidade de geração de conhecimento e assim para desenvolver novas tecnologias, 
resultando em produtos inovadores. Foram construídos laboratórios de testes para cada 
unidade de negócios, além da ampliação do quadro de funcionários especializados em 
engenharia, em 2011, sendo que 10,5% eram mestres e doutores. A gestão de P&D é bem 
definida e concêntrica em relação ao core business da firma.
Com base em dados de citações de patentes, verificam-se indícios de transbordamento de 
conhecimento tecnológico no setor. As patentes da WEG, depositária de origem brasileira, 
cita patentes de outros países, principalmente EUA (46,94%), Japão (16,33%), França 
(10,20%) e Alemanha (6,12%). As principais firmas concorrentes da WEG são oriundas 
desses países, contudo a WEG atua também nesses mercados.
Observa-se nos documentos de patentes citações de patentes de grandes empresas que 
atuam nos mesmos segmentos que a WEG, como a GE, Hitachi, Schneider Electric, 
Emerson Electric, a extinta Westinghouse, sendo importante fonte de conhecimento para a 
construção do novo conhecimento. Quando analisadas as citações para a frente (forward 
lags), observam-se grandes empresas que atuam nos mesmos segmentos que a WEG, 
como a Schneider Electric e Siemens, além da Mitshubish que também concorre em 
alguns segmentos e da General Motors. Essas empresas são grandes players mundiais e 
passam a absorver conhecimento produzido pela empresa brasileira.

 
Palavras-chave: 

WEG , Aprendizado técnico , Patentes  



           

 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  
TRANSBORDAMENTOS LOCAIS E GRAU DE ESPECIALIZAÇÃO INDUSTRIAL NO 

BRASIL: UMA APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE PAINÉIS ESPACIAIS

 
Autores: 

GUSTAVO RENAULT (XXIII PIBIC - XXVII BI); MARINA DE PAULA VILELA (XXIII PIBIC - 
XXVII BI); EDUARDO GONCALVES (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

A ideia central deste projeto foi verificar se a especialização no mesmo setor, mais 
agregado, ou em setores diferentes, igualmente mais agregados, importam para o 
crescimento do emprego setorial local no Brasil, utilizando um painel espacial de dados, 
em que se conseguiu controlar para os efeitos não-observados municipais e a influência 
da autocorrelação espacial nos resultados. Conclui-se que a especialização a dois dígitos 
num setor pode trazer estímulos positivos ou negativos sobre o crescimento econômico 
setorial, dependendo do tipo de setor considerado. Para o debate da literatura sobre a 
influência das externalidades do tipo Jacobs ou MAR, esse trabalho contribui mostrando 
que a especialização, tanto em setores afins quanto diferentes tecnologicamente, pode 
trazer estímulos, positivos ou negativos, sobre o crescimento do emprego local.

Os principais resultados indicam que: 
i) Em geral, os setores que produzem transbordamentos setoriais positivos sobre o 
crescimento local do emprego são tradicionais, vinculados à metalurgia e aos produtos de 
metal, considerados de baixa ou média tecnologia, com exceção de outros equipamentos 
de transporte, que possui a produção de aeronaves. 
ii) A especialização em setores importantes do ponto de vista de difusão tecnológica 
ou de maior intensidade tecnológica (máquinas e equipamentos, máquinas de escritório e 
equipamentos de informática, equipamentos de instrumentos médico-hospitalares, de 
precisão, ópticos e outros e fabricação e montagem de veículos automotores) gera efeitos 
negativos sobre o crescimento setorial local, o que pode ser explicado pela pouca 
representatividade na estrutura industrial brasileira ou pela existência de poucas ligações 
interindustriais em termos locais.
iii) Em relação às variáveis de controle, pode-se destacar a influência positiva da 
variável dependente defasada espacialmente, que é a taxa de crescimento do emprego 
dos municípios vizinhos. O resultado denota a importância de clusters espaciais de 
atividades econômicas, como argumentou Porter, mostrando que as taxas de crescimento 
econômico transbordam no território até certa distância. 
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Resumo: 

 Apesar dos avanços recentes na área da educação, o Brasil continua a ser um país 
caracterizado pelo seu baixo nível educacional. 
O processo de estabilização econômica iniciado em meados dos anos 90 levou o País a 
uma nova trajetória de crescimento com atração de novos investimentos e expansão do 
crédito. Entretanto, grande parte do crescimento observado no início dos anos 2000 foi 
fruto da expansão da demanda/consumo. Existem, hoje, a despeito do crescimento na 
absorção de trabalhadores com maior qualificação no mercado de trabalho, gargalos 
específicos de mão de obra qualificada em diversos setores da economia. A economia 
nacional parece se acomodar em um padrão de baixa qualificação de mão de obra e, 
consequente, baixa produtividade.
 Tal realidade não ser reverte apenas pela pressão das demandas do mercado de trabalho 
sobre o sistema educacional. É necessário um trabalho sistemático de melhoria da 
qualidade da educação em todos os níveis e, em especial, em relação ao nível médio, no 
qual as carências do sistema educacional brasileiro se manifestam de forma mais clara. 
 Neste contexto de baixa escolarização da força de trabalho ganha destaque outra 
modalidade de ensino: a educação profissional e tecnológica (EPT). A educação 
profissional tem como objetivo o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e 
social, ou seja, a qualificação voltada para a inserção de indivíduos no mercado de 
trabalho. O presente projeto de pesquisa apresenta uma análise descritiva dos dados dos 
Censos Escolares (INEP) no que se refere a educação profissional e tecnológica de nível 
médio, entre os anos de 2007 a 2014. 
Os resultados preliminares apontam para um incremento do número de matrículas ao 
longo do período analisado, assim como um aumento da participação feminina na EPT. 
Em 2014, as mulheres já correspondiam a mais de 53% dos alunos matriculados. Quanto 
aos cursos de maior demanda, destacam-se os de Enfermagem, Informática, 
Administração, Segurança do Trabalho e Mecânica. A pesquisa aponta, ainda, para 
importantes diferenças regionais na escolha dos cursos. Na região Norte, por exemplo, a 
agropecuária aparece entre os cinco cursos com mais alunos matriculados. Enquanto 
que, no Sudeste, destaca-se a informática.
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Resumo: 

A proposta deste projeto é investigar o papel de melhorias de infraestrutura, especialmente 
relacionadas à rede de transportes, no desenvolvimento regional. O objetivo é verificar se a 
maior proximidade dos mercados, ao reduzir custos de transporte, proporciona maior 
desenvolvimento regional, com maior urbanização e mudanças nos mercados de trabalho 
locais, que leva a melhorias nas condições de vida da população.  Para tanto, foram 
definidos os seguintes objetivos específicos: 1) identificar reduções exógenas no custo de 
transporte a partir de melhorias na infraestrutura rodoviária; 2) estimar os efeitos da 
redução de custos de transporte sobre indicadores de desenvolvimento, tais como, 
urbanização, renda, qualidade do mercado de trabalho, estrutura produtiva, entre outros; 3) 
estimar os efeitos da redução de custos de transporte sobre as condições de vida da 
população no que tange, especialmente, a sua inserção produtiva e investimento em 
capital humano.
A estratégia empírica adotada baseia-se em uma abordagem de diferenças em diferenças 
combinada ao pareamento com escore de propensão, a partir de quatro diferentes 
investimentos em rede de transportes brasileira, a Belém-Teresina (BR 010/316); a 
Cuiabá-Porto Velho (BR 364); a Cuiabá-Santarém (BR 163/230) e a Rodovia do Café (BR 
376). As BRs 364 e 163 são rodovias, em áreas de expansão, com objetivo de 
povoamento e integração da região Norte e Centro-Oeste ao território nacional. A Rodovia 
Belém-Teresina, por sua vez, caracteriza-se como uma ligação do Norte ao Nordeste do 
país, atravessando uma região de menor desenvolvimento. Já a Rodovia do Café, corta o 
Estado do Paraná, e tem como objetivo o acesso de regiões produtores de café ao Porto 
de Paranaguá. 
São utilizados dados do Censo Demográfico Brasileiro (IBGE) para os anos de 1970 a 
2000. Os principais resultados mostram que a construção de novas estradas em áreas de 
acesso limitado não necessariamente levaria a uma melhoria das condições de vida na 
região, considerando indicadores de renda, mercado de trabalho e educação.
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Resumo: 

A economia mundial vem passando por uma contínua mudança ao longo dos anos. O 
tamanho da atividade econômica, população e renda per capita, por exemplo, 
apresentaram significativas mudanças. Além disso, a economia mundial tornou-se mais 
integrada, e.g. avanços tecnológicos nos ramos de comunicação e informação, redução 
de barreiras comerciais e investimento estrangeiro (NORDSTRÖM e SCOTT, 1999).
Segundo Nordström e Scott (1999) com as economias mais integradas, os custos de 
transações de comércio internacional reduziram substancialmente, levando a um aumento 
de 14 vezes no comércio desde 1950. E em paralelo, as indústrias tornaram-se mais 
móveis.
Entretanto, a evolução e crescimento da economia mundial pode ser acompanhada pela 
degradação ambiental (e.g. desmatamento, aquecimento global e poluição do ar). Diante 
desse cenário, discussões em torno do comércio internacional e os efeitos das políticas 
ambientais têm sido realizadas pela comunidade ambientalista (NORDSTRÖM e SCOTT, 
1999).
Segundo Copeland e Taylor (2004), a comunidade política comercial e ambientalistas têm 
se envolvido em um debate sobre as consequências ambientais da liberalização do 
comércio (e.g. negociações sobre o Acordo de Comércio Livre da América do Norte). E 
segundo os autores o debate foi intensificado com a criação da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e as propostas para futuras rodadas de negociações comerciais. Assim, 
o presente projeto de pesquisa propõe avaliar as perdas e/ou ganhos ambientais do Brasil 
ao se envolver no comércio internacional, i.e. avaliar a estrutura comercial brasileira, as 
políticas comerciais e os seus impactos sobre emissões.
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Resumo: 

O sistema de contas nacionais (SCN) foi desenvolvido a partir dos conceitos do fluxo 
circular da renda e gastos da economia. Por meio do SCN é possível obter uma forma 
padrão e conveniente de compilação e organização de dados estatísticos de um 
determinado país que caracterizam a situação econômica do mesmo. Quando um SCN é 
combinado com uma matriz de insumo-produto, que incorpora as relações intersetoriais 
em termos de consumo intermediário e consumo final de bens e serviços para uma 
economia é possível ter uma visão mais completa da economia. Entretanto, esta estrutura 
de análise, da forma como tem sido desenvolvida, permite que se faça análises 
pequenas/restritas do papel desempenhado por indivíduos e instituições na economia (e.g 
trabalho e famílias, capital humano, capital financeiro, e bem estar social). (Miller e Blair, 
2009).
Portanto, este instrumento analítico (SCN mais matriz de insumo-produto) pode ser 
expandido a fim de adicionar mais detalhes que permitam a melhor caracterização do 
papel a ser desenvolvido pela mão-de-obra, famílias, instituições sociais e financeiras na 
economia.Em outras palavras o presente projeto nos permitirá responder à seguinte 
pergunta: quais os efeitos de choques na oferta de crédito sobre a demanda final e sobre o 
produto no Brasil? Esses efeitos seriam diferenciados de acordo com a característica de 
restrição dos setores? Essas perguntas podem ser respondidas por uma análise 
tradicional de insumo-produto, realizada para o Brasil a partir da Matriz de Contabilidade 
Social (SAM) fornecida pelo IBGE para o ano de 2005, que considere o lado financeiro da 
economia, conforme exposto em Leung e Secrieru (2012). A extensão das bordas da 
matriz original, de modo a considerar o lado financeiro da economia brasileira, é um 
subproduto importante do projeto sobre o qual a equipe responsável pelo projeto já vem 
trabalhando.
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Resumo: 

A desigualdade salarial é um tema que assume papel relevante na busca pelo desenvolvimento dos 
países, sendo amplo o número de estudos acerca dos fatores geradores de tal desigualdade. 
Como determinantes mais comuns, aparecem as características dos indivíduos, das firmas e das 
regiões. A maior parte dos estudos encontrados na literatura acerca dos impactos de 
características dos empregadores nos diferenciais salariais entre trabalhadores, entretanto, focam 
em fatores físicos das firmas, como tamanho e setor. Há, em adição, outros fatores relacionados à 
estrutura financeira das empresas que também podem gerar efeitos salariais visto que a 
segurança financeira das firmas está diretamente relacionada ao bem estar de seus empregados. 
Visando compreender os efeitos da reestruturação financeira proporcionada pela abertura de 
capital das firmas nos salários dos trabalhadores, este estudo investigou (i) a existência de 
diferencial salarial decorrente da mobilidade de trabalhadores entre empresas de capital aberto e 
fechado e (ii) o impacto da mudança de status da firma de capital fechado para aberto (via IPO – 
Initial Public Offering) no diferencial de salários dos trabalhadores. Para tanto, utilizou-se um painel 
balanceado que interliga duas fontes de dados: Rais-Migra do MTE – Ministério de Trabalho e 
Emprego – e Economática, abrangendo os anos de 2002 a 2008.A estratégia metodológica 
utilizada no estudo envolveu a estimação dos diferenciais salariais com o controle da 
heterogeneidade não observada via efeitos fixos dos trabalhadores. Foram realizados, ainda, 
testes de robustez para verificar a consistência dos resultados. Constatou-se que existe diferencial 
salarial entre trabalhadores favorável aos indivíduos que mudam de empresas de capital fechado 
para empresas de capital aberto. Este diferencial foi de cerca de 12% pelo método de MQO, mas, 
ao controlar os efeitos não observáveis dos indivíduos, o diferencial caiu para menos da metade 
(4%). Esta redução no diferencial de rendimentos atribuído à mudança entre firmas de capital 
fechado e aberto, decorrente do controle dos efeitos fixos, pode refletir uma maior habilidade não 
observada dos trabalhadores que mudam para empresas de capital aberto e que, pelo método de 
de MQO, não era controlada. Além disso, verificou-se um efeito positivo de 2% gerado pela 
realização da abertura de capital nos salários dos trabalhadores, no ano da abertura. Isto mostra 
que, mesmo com a reestruturação financeira gerada pelo IPO (que, potencialmente, reduziria riscos 
pelo acesso a mais fontes de financiamento), o evento tem impacto positivo no salário de seus 
trabalhadores. Esse ganho salarial pode ser explicado pela reestruturação organizacional e de 
portfólio que a empresa precisará enfrenta ao abrir o capital. Esses resultados contribuem para o 
avanço no estudo da identificação dos determinantes dos diferenciais salariais, que é uma 
importante questão ainda em aberto na literatura econômica. 
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Resumo: 

O objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da educação sobre os resultados do mercado 
de trabalho no Brasil. Especificamente, este artigo analisa a interação entre educação e 
mercado de trabalho no Brasil, com foco em como a estrutura dos destinos ocupacionais 
da economia irão responder às mudanças no investimento educacional. Implementamos 
essa análise utilizando dados de cross-section da PNAD (a pesquisa domiciliar brasileira) 
e dados administrativos do Ministério do Trabalho - o painel de RAIS-Migra, cujo conjunto 
de dados registra todos os trabalhadores do mercado formal de trabalho e seus salários. 
Os resultados do mercado de trabalho são examinados usando (i) análise logit multinomial 
estático, e (ii) a modelagem de escolha discreta dinâmica estrutural. A última abordagem, 
juntamente com a qualidade da fonte de dados, nos permite avaliar os impactos de 
políticas de educação ao longo do tempo. Os principais resultados mostram que o nível de 
escolaridade aumenta a propensão do indivíduo estar em um trabalho não-manual ou ainda 
na educação, e reduz a probabilidade de outros resultados. Estes resultados têm 
implicações importantes em termos de política de educação, e chamam a atenção para uma 
análise dinâmica desta questão.  

Classificação JEL: I20, J62, O20 
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Resumo: 

Diante da relevância da migração interestadual e dos elevados diferenciais salariais no 
Brasil, o objetivo desse projeto é analisar os retornos à migração dos trabalhadores com 
foco na autosseleção e no processo de assimilação dos migrantes no mercado formal 
brasileiro. Para a consecução deste objetivo, explora-se o painel da RAIS-Migra (Ministério 
do Trabalho e Emprego) de 1995 a 2008, que permite um acompanhamento longitudinal 
dos trabalhadores. Especificamente, para controlar pelas características individuais não-
observáveis, que estão associadas à autosseleção do migrante, emprega-se o método de 
efeitos fixos. Como os indivíduos são acompanhados em sua trajetória temporal no 
mercado de trabalho entre os diferentes estados, com informação sobre o salário dos 
trabalhadores antes e depois da migração, o controle pelos efeitos fixos individuais 
possibilita a estimação dos ganhos salariais dos migrantes comparativamente aos ganhos 
dos não-migrantes. De maneira análoga, pode-se mensurar o ajustamento econômico do 
migrante, estimando o efeito da assimilação sobre os rendimentos. Tendo em vista que 
tais questões são igualmente relevantes no contexto da mudança inter-setorial, inter-
ocupacional e entre firmas, o objetivo inicialmente pretendido será expandido para análises 
de assimilação após as mobilidades setoriais, ocupacionais e de empresas. Os resultados 
podem contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para a redução das 
desigualdades de rendimentos entre os estados brasileiros, entre os setores de atividade, 
entre as ocupações e firmas no mercado de trabalho brasileiro.
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Resumo: 

Introdução: O estudo tem como proposta discutir sobre a preceptoria em serviço social em 
Programas de Residência Multiprofissionais e em Áreas da Saúde do HU da Universidade 
Federal de Juiz de Fora. Nossa experiência acompanhando estes Programas evidenciou a 
importância dos preceptores, posto que supervisionam diretamente o residente, 
compartilhando informações técnicas e teóricas, produzindo conjuntamente 
conhecimentos a partir da prática.  Objetivos: Analisar a complexa função da preceptoria 
em serviço social nas Residências Multiprofissionais e de Área em Saúde do HU/UFJF  a 
partir dos profissionais/preceptores. Metodologia: Trata-se de uma estudo com abordagem 
qualitativa efetivado a partir de uma revisão da literatura sobre a temática; pesquisa 
documental  em fontes que elucidam a criação e funcionamento dos Programas; 
realização de entrevistas, orientadas por roteiros semiestruturados, com preceptores do 
serviço social dos referidos Programas. Resultados: A preceptoria é compreendida como 
o acompanhamento dos residentes no cotidiano do trabalho. É uma atividade repleta de 
desafio, mas também de possibilidades. Considerando as potencialidades para o 
profissional/preceptor revelaram que se trata de uma experiência positiva, posto que 
estreita os laços com  a  academia, promove um espaço de reflexão crítica da prática 
profissional, estimula uma atualização constante. No que diz respeito aos residentes 
evidenciaram que é um momento privilegiado da formação profissional onde têm a 
oportunidade de vivenciar experiências diversas. Contudo, apontaram alguns dilemas: 
descompromisso de alguns residentes com o serviço e com usuários; carência de tempo 
para a reflexão da prática junto com o residente; distanciamento da coordenação dos 
programas e sobretudo da COREMU; poucos espaços de formação continuada para os 
preceptores; dificuldade de trabalhar em equipe. Conclusão: O debate em torno da 
preceptoria ainda é necessário. Provocar/ampliar esta discussão pode contribuir para 
aperfeiçoar, qualificar a função e, com isso, aprimorar o processo de formação profissional 
de futuros profissionais de saúde. Profissionais capacitados para uma assistência de 
qualidade, defensores do SUS e do direito fundamental à saúde.
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Resumo: 
Objeto: “Projeto Ético-político da Profissão” e a intervenção profissional do Assistente Social. Objetivo 
Geral: Conhecer os determinantes estruturais, ideológicos, políticos e valorativos que condicionam a 
consciência dos assistentes sociais frente ao projeto ético-político da profissão e sua efetivação. Esse 
estudo, necessariamente, teve três direções que se complementam. A primeira direção é o necessário 
aprofundamento sobre o projeto ético-político da profissão, partindo do debate teórico de base marxista 
sobre emancipação política e emancipação humana. A segunda, o aprofundamento teórico sobre as 
mediações que interpõem a passagem da finalidade ideal á efetividade real, partindo do suposto que os 
valores e a cultura têm um papel predominante uma vez que é a partir deles que as diferentes escolhas 
necessárias à efetividade da ação são feitas e a terceira direção é o encontro com os sujeitos profissionais 
que estão na intervenção direta com a população, no sentido de apreender as características dos agentes 
que historicamente vêm compondo essa profissão no que se refere a sua herança cultural, seus valores, 
seus compromissos teóricos, suas condições econômicas, socioculturais e políticas, preconceitos e 
sentimentos, suas consciências. Bem como, apreender a instituição em que trabalham e suas reais 
condições de trabalho. Desta forma, como estratégia de pesquisa foi realizado: 
1- Estudo teórico aprofundado sobre as categorias: consciência; valor; cultura, emancipação humana e 
política a partir de autores da tradição marxista. 2- Estudo aprofundado sobre o Projeto ético-político do 
Serviço Social a partir dos documentos que o expressam: código de ética da profissão de 1993; lei de 
regulamentação da profissão de 1993, projeto de formação profissional de 1996, Resoluções do CFESS. 
Pretende-se um estudo comparativo com os documentos anteriores que expressam um projeto de 
profissão conservador. Este estudo terá como norte a questão: esse projeto tem como finalidade a 
emancipação humana e/ou política? 3- Pesquisa de campo junto aos Assistentes Sociais que atuam na 
área da assistência social e infância e juventude, através da técnica de “Grupo Focal” e de entrevistas.
No primeiro ano de desenvolvimento da pesquisa foram realizados estudos voltados para a primeira e 
segunda direção deste projeto: estudos sobre o projeto ético-político da profissão, partindo do debate 
teórico de base marxista sobre emancipação política e emancipação humana e sobre as mediações que 
interpõem a passagem da finalidade ideal á efetividade real. Esses estudos propiciaram a reconstrução das 
questões a serem trabalhadas na pesquisa de campo, redefinindo o roteiro: Sobre a Finalidade do 
profissional, da profissão e da instituição (processo de escolha); sobre os valores dos profissionais, da 
sociedade, da instituição, do Serviço Social; Finalidade X Valores; implicações teóricas, políticas, 
metodológicas e técnico-operativas da finalidade; concepção de prática profissional e de teoria e prática; 
ação profissional: processo de escolha dos instrumentos e técnicas; sobre a instituição; sobre as condições 
objetivas de trabalho. Foram desenvolvidos, igualmente, dois grupos focais com Assistentes Sociais da 
área da infância e juventude. Esses grupos visaram conhecer como os profissionais vêm apreendendo o 
projeto ético-político, sua concepção de profissão, bem como, analisar sua cultura, seus valores e como 
estes influenciam em seu exercício profissional. 
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Resumo: 

A pesquisa “Cidadania e trabalho no direito a cidade – um estudo do condomínio Parque 
das Águas – PMCMV – Juiz de Fora” coordenado pela Profª Drª. Marina Barbosa Pinto 
(FSS/UFJF), visa identificar a relação entre trabalho e cidadania tendo como recorte de 
estudo o acesso a moradia no loteamento em Juiz de Fora. A pesquisa tem articulação 
com o Núcleo de Geografia, Espaço e Ação (NUGEA) da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, que vem desenvolvendo o projeto “O programa Minha Casa Minha vida na realidade 
de uma cidade média: impactos no ordenamento urbano e na (re)definição das identidades 
territoriais dos jovens residentes”, sob a coordenação da Profª. Drª. Clarice Cassab, no 
qual a professora esteve inserida. A relação dos moradores com o mercado de trabalho foi 
um ponto importante para entender a relação dos entrevistados com a sua condição de 
cidadão, no entendimento do trabalho como elemento necessário para inserção dos 
sujeitos nas relações sociais e desenvolvimento destas na sociedade atual, tomando-o 
como mediador central para essa relação.

 
Palavras-chave: 

HABITAÇÃO , CIDADANIA , TRABALHO  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

SERVIÇO SOCIAL E SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JUIZ DE FORA: 
UMA ANÁLISE A PARTIR DOS ASSISTENTES SOCIAIS

 
Autores: 

4. Paula Aparecida do Nascimento Vieira (Colaboradora. Mestre)
5. Polyana de Oliveira Carvalho (PIBIC/CNPQ)
6. Tamara Duarte Ramos (BIC)
7. Zingla Assunção Pereira (BIC)
8. Carina Berta Moljo. (Orientadora. Coordenadora do Projeto) 
9         Cyntia Rezende PIBIC

 
Resumo: 

A presente pesquisa tem como objetivo realizar uma análise crítica em torno do exercício 
profissional dos assistentes sociais inseridos na política social de assistência social, 
identificando as configurações das políticas sociais, as determinações do exercício 
profissional, a dimensão técnico operativa, teórico metodológica e ético política da 
profissão, a cultura profissional e a cotidianidade. Com base nesses elementos buscamos 
apontar aspectos que limitam e possibilitam a atuação profissional orientada pelo projeto 
ético político do Serviço Social. O espaço sócio ocupacional escolhido para análise foram 
os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Juiz de Fora. 
Utilizamos procedimentos metodológicos distintos para cada momento da pesquisa, sendo 
que num primeiro momento foram realizados estudos bibliográficos sobre a temática. Em 
seguida, o instrumento adotado foram observações participantes realizadas em três CRAS 
(60 observações) . A partir destas observações realizamos analises e apontamentos, que 
serviram para construção de um questionário para entrevistas em profundidade com 
profissionais no campo. Atualmente, a atividade principal da pesquisa é a realização das 
entrevistas em 06 CRAS. Realizaremos um total de 21 entrevistas,e, posteriormente, as 
analises das mesmas. O que caracteriza nossos apontamentos, baseados nas 
observações participantes, como considerações prévias. Entendemos que o estudo 
acerca do exercício profissional dos assistentes sociais no espaço sócio ocupacional do 
CRAS possibilita uma apreensão da realidade concreta, na qual a orientação da política 
neoliberal sob as políticas sociais inviabiliza o aprofundamento da justiça e equidade social. 
Realidade essa que articulada com análises teóricas possibilita respostas aos principais 
limites do exercício profissional. Assim, como apontamentos conclusivos, com base nas 
análises das observações identificamos nas condições de trabalho, organização de 
trabalho, autonomia profissional e articulação teórico e prática desafios aos assistentes 
sociais que perpassam pela política de assistência social e pela configuração institucional. 
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Resumo: 

.A pesquisa tem como objetivo conhecer os usuários da assistência social na cidade de 
Juiz de Fora, sendo direcionada àqueles que têm acesso à política de assistência social a 
partir dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de Juiz de Fora, abrangendo 
a dimensão da cultura e de aspectos representativos das classes subalternas, procurando 
perceber qual a relação dos aspectos em comum da realidade desses sujeitos e os limites 
e potencialidades de mudança. A metodologia utilizada foi uma preparação teórica e coleta 
de dados em campo. Logo, para a realização das   entrevistas nos campos suscetíveis a 
pesquisa, nos debruçamos na leitura de textos que pudessem nos ajudar a compreender 
melhor esse instrumento, bem como estudar categorias que possibilitam uma 
aproximação maior com a realidade dos usuários- sujeitos sociais partícipes da política de 
assistência social. Nesta segunda fase da pesquisa  realizamos 60 observações 
participantes, procuramos em nossas reuniões realizar debates em torno dessas 
observações e posteriormente construímos análises, para assim identificarmos os 
elementos que necessitariam ser aprofundados nas entrevistas. Com essas análises 
construímos um questionário para ser aplicado junto aos usuários da política de 
assistência social, cujo acesso se dá mediante o CRAS. A escolha da entrevista através 
dos questionários se deu através da possibilidade de nos aproximar da realidade 
vivenciada pelos usuários da política de assistência social e assim trazer mais elementos 
para análise. Ao todo entrevistamos 42 usuários, sendo que as analises dos dados está 
em processo de andamento. Por fim, entendemos que é essencial conhecer os usuários 
com os quais o Serviço Social trabalha, já que implica em ultrapassar o conhecimento 
descritivo e fragmentado dos usuários da assistência social. Isto permite construir 
estratégias individuais e coletivas mais amplas que possibilitam a luta pela real efetivação 
e ampliação de direitos sociais. Ressaltamos que não se trata de um processo conclusivo, 
haja vista que estamos tabulando todas as informações colhidas nas entrevistas e assim 
construiremos coletivamente análises mais aprofundadas, para que possamos propor 
ações conscientes e que con
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Resumo: 

Investigamos o horizonte de ação e sua relação com as condições objetivas, nas quais as 
escolhas das/dos sujeitos se realizam, diante de alternativas reais e do modo como são 
apreendidas por elas/eles. A inserção social como homem e mulher particulariza as 
alternativas e impacta sobre os horizontes de ação desses sujeitos. Indagamos sobre o 
nexo entre as alternativas postas socialmente, a condição de acesso para mulheres e 
homens e seus horizontes de ação. A partir dos dados do IBGE e IPEA, do levantamento 
bibliográfico, dos dados empíricos do CRAS - Sul/JF, e da análise preliminar do grupo focal 
realizado com homens e mulheres jovens no Colégio de Aplicação João XXIII, identificamos 
um inegável avanço na ocupação de espaços no mercado de trabalho, pelas mulheres, 
ainda não equilibrado na relação geral comparada à ocupação masculina. Este avanço 
relaciona-se à escolarização, ao aumento de anos de estudos, à qualificação para 
competir no mercado de trabalho, prevalecendo, ainda, diferença nos salários recebidos, 
maior para eles, e no número de horas trabalhadas, menor para elas. As mulheres 
também são as principais usuárias da política de assistência social. Nessa condição, em 
sua maioria, trabalham informalmente, em atividades como manicure, babá, serviços 
domésticos e mais de 1/3 se identifica como chefe de família, com filho(s), sem conjuge. A 
qualificação profissional conflita com a necessidade de trabalhar e cuidar do(s) filho(s). 
Identificamos a persistência do machismo manifesto nas concepções (deles e delas) que 
responsabilizam a mulher pela concepção, maternidade e criação dos filhos e não 
implicam os homens igualmente nesse processo. As alternativas postas para as mulheres 
foram alteradas com as possibilidades de escolarização e competição, entre si, e com os 
homens pelos espaços existentes no mercado de trabalho. As concepções e os 
horizontes de ação atualizam os papéis para eles/elas, assimilando, em parte, o 
protagonismo feminino, mas, reproduzindo o machismo, como indicado acima. As 
alternativas concretas  apresentam-se como possibilidades restritas, insuficientes para 
sustentar a autonomia de mulheres e homens, reproduzindo relações assimétricas 
acompanhadas pelas novas expressões do machismo. 
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Resumo: 

Foi feita uma pesquisa sobre narrativas digitais contemporâneas, entendendo que o 
foco principal é a interação com o usuário. Nesse sentido, todas as etapas de trabalho 
estão atreladas a este aspecto. A preocupação primeira foi investigar como se pode 
dar essa relação em diferentes suportes, seja na Internet e, particularmente na Web, 
seja em outros meios que se utilizam do digital. O que indica para campos como: 
cinema e TV digitais; meios móveis, que incluem smartphones e tablets; com 
possibilidades de desenvolvimento de projetos também em e-books. Para esse tipo de 
pesquisa com narrativas digitais, autores como Murray, Johnson, Jenkins e Manovich 
são destaque no projeto. Para a discussão teórica, contudo, a relação entre 
comunicação e técnica também aparece, com a possibilidade de estudos pelo viés da 
arte. Assim, acrescenta se aí autores clássicos, como Benjamin, McLuhan, Heidegger, 
Mumford e Todorov, além de outros mais recentes, como Santaella e Lévy. O trabalho 
tem o apoio de estudantes de graduação e pós-graduação, bem como de bolsistas de 
iniciação científica, de maneira que estes alunos possam desenvolver partes da 
pesquisa, cada qual com seus interesses específicos. A partir disso, há a entrada dos 
professores das áreas de Comunicação, Artes e Design e Ciências da Computação, 
dando suporte, orientação e deslocando até mesmo bolsistas de projetos e laboratórios 
para trabalhos conjuntos, visando alcançar os resultados previstos nesta proposta.
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Resumo: 

A proposta é fazer uma pesquisa sobre narrativas digitais contemporâneas, com foco 
principal na interação com o usuário. A preocupação primeira é investigar como se 
pode dar essa relação em diferentes suportes, seja na Internet e, particularmente na 
Web, seja em outros meios que se utilizam do digital. O que indica para campos como: 
cinema e TV digitais e meios móveis, que incluem smartphones e tablets. Para essa 
pesquisa com narrativas digitais, autores como Murray, Johnson, Jenkins e Manovich 
são destaque. Na discussão teórica, a relação entre comunicação e técnica também 
aparece, com a possibilidade de estudos pelo viés da arte, por meio de autores 
clássicos, como Benjamin, McLuhan, Heidegger, Mumford e Todorov, além de outros 
mais recentes, como Santaella e Lévy.
Estudantes de pós-graduação, além de bolsistas, desenvolvem partes do projeto, cada 
qual com seus interesses específicos. Os professores que compõem a equipe de 
pesquisa, de Comunicação e Ciência da Computação, dão suporte, orientação e 
deslocam até mesmo bolsistas de projetos e laboratórios para trabalhos conjuntos, 
visando alcançar os resultados previstos nesta proposta.
O estudo teórico faz um levantamento do que foi publicado nas partes do projeto e, a 
partir daí, se dedica a verificar a eficácia do que foi proposto, organizando as 
informações para posteriores publicações. A proposta é trabalhar a partir da 
organização das estruturas de reportagens para a Web. A pesquisa é desenvolvida a 
partir de análises de textos e trabalhos de autores ligados ao tema. Com isso feito, 
parte-se para a relação do jornalismo com áreas mais próximas da arte.
Na parte prática, um ex-aluno do mestrado desenvolve programas-piloto para uma série 
de TV interativa, com possibilidades de criação de meios híbridos, utilizando TV e 
tablets ou smartphones, em sincronia. O trabalho diz respeito também a modelos 
narrativos, estruturas de navegação e interação com o usuário e indica para uma 
pesquisa mais sistematizada que leve a resultados mais claros de suas aplicações 
práticas e de seus percursos teóricos, visto que o estado da arte deste projeto aponta 
exatamente para a necessidade de se desenvolverem pesquisas com mais cuidado 
relacionadas ao meio digital em geral. 
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Resumo: 

A pesquisa empírica foi desenvolvida a partir da análise de material do Repórter Brasil, 
telejornal veiculado em duas edições pela TV Brasil, principalmente, e também de outros 
produtos de natureza informativa que integraram a grande da emissora pública, como os 
programas Opção Saúde e Ser Saúdavel, temáticos, e o Caminhos da Reportagem. O 
desenvolvimento da investigação incluiu também a realização de leituras, com debate no 
âmbito do Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais, e ainda a análise dados 
reunidos em pesquisa de campo realizada em projeto de mestrado com o qual esse 
estudo dialoga. Entre os pontos destacados no estudo ressalta-se o papel do (tele)
jornalismo público, em especial no que refere-se à temática de saúde. Embora 
constituídas inicialmente como televisões educativas, as emissoras públicas atualmente 
não apresentam em sua grade matérias sobre o câncer capazes de atender plenamente à 
essa dimensão ou promessa. As análises realizadas apontam a necessidade de maior 
aprofundamento das narrativas, a inclusão das políticas públicas e dos direitos dos 
pacientes como aspectos a serem melhor trabalhados , sobretudo no telejornal. Por outro 
lado os produtos temáticos e o programa de grande reportagens da TV Brasil 
apresentaram narrativas jornalísticas mais próximas das demandas de pacientes e 
profissionais do setor por informação em saúde.
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Resumo: 

O acompanhamento da produção jornalística em emissoras de televisão de caráter público 
foi o foco central do projeto, que consolida pesquisas desenvolvidas no Laboratório de 
Jornalismo e Narrativas Audiovisuais desde 2010. Os procedimentos metodológicos 
envolveram a leitura e discussão de textos, a realização de entrevistas e de análises da 
produção das emissoras objeto de estudo. A discussão teórica envolveu o aporte de 
autores do campo da Comunicação e do Jornalismo, com ênfase em trabalhos voltados 
para políticas de comunicação e audiovisual. Foram realizadas entrevistas com jornalistas 
da TV Brasil, emissora pública de TV, e da região, e ainda com cidadãos. O material foi 
utilizado para desenvolver produtos em vídeos, a serem compartilhados na página do 
Laboratório de pesquisa na web. Os telejornais foram submetidos à análise da 
materialidade audiovisual, metodologia desenvolvida no âmbito do Laboratório de 
Jornalismo e Narrativas Audiovisuais e das referências da dramaturgia do telejornalismo 
(COUTINHO, 2013). Os conteúdos audiovisuais foram analisados a partir dos seguintes 
eixos de pesquisa, construídos pela sistematização das promessas do telejornalismo em 
emissoras públicas de televisão: Pluralismo, Diversidade e Estímulo à Participação. Em 
cada um desses eixos a análise envolveu a identificação de categorias como: temáticas 
abordadas, fontes de informação, grupos sociais representados, presença do governo, 
explicitação da posição editorial, presença de partidos políticos e de argumentação de 
diversos pontos de vista, entre outras. Os resultados indicam a busca da TV Brasil e da 
Rede Minas por ofertar um jornalismo mais inclusivo, mas um certo apagamento da 
dimensão política e a existência de problemas de autonomia financeira e editorial. 
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Resumo: 

Esta pesquisa fez parte do Programa de Apoio Instalação de doutores 2014/2015,  
financiado pela Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. É uma pesquisa de caráter 
documental e objetivava atualizar os dados referentes às mudanças nas políticas de 
emprego nos últimos 5 anos no Brasil. Por se tratar de um estudo comparativo entre dois 
países, a pesquisa foi dividida em duas partes, uma referente à Itália e outra ao Brasil. 
Coube ao bolsista exclusivamente a tarefa de levantar e atualizar os dados da realidade 
brasileira.O interesse em discutir as políticas de emprego é por entender que a crise 
estrutural do capital tem provocado um aumento exponencial do desemprego e da 
precarização das condições de vida e de trabalho da população mundial, o que tem 
obrigado os Estados nacionais capitalistas a criarem estratégias para reverter o aumento 
do desemprego, criando portanto, as políticas de emprego e geração de renda.  Seguindo 
ainda a orientação das agências multilaterais, os governos passam também a incentivar o 
empreendedorismo e a formação profissional.No caso do Brasil, a política de emprego nos 
últimos 5 anos vem se caracterizando por programas como primeiro emprego, 
microcrédito, economia solidária, agricultura familiar, formação profissional, dentre outros. 
No campo da legislação trabalhista assiste-se à criação de contratos parciais, 
temporários, terceirizados. Ou ainda a retirada de benefícios como vem ocorrendo 
recentemente com as mudanças no acesso ao seguro desemprego, ao sistema de 
pensões e auxílios doenças e também do abono salarial, para atender ao ajuste fiscal. O 
resultado é a permanência do desemprego ou ainda da geração de empregos precários e 
com baixos salários, revelando a histórica relação trabalhista no país. Como as políticas de 
emprego não alcançam os êxitos desejados, a lógica é apostar em programas de 
transferência de renda, como o Bolsa-Família, reforçando o assistencialismo e o 
clientelismo, característica típica da política social brasileira. Em lugar de mais emprego 
assistimos uma maior precariedade das condições de vida e de trabalho ou ainda de 
saídas individuais como atesta o incentivo ao empreendedorismo, revelando uma 
precarização desprotegida.
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Resumo: 

A presente pesquisa tem como propósito analisar o orçamento público do governo federal 
no âmbito das políticas sociais e seus respectivos programas sociais, no período 
compreendido entre anos 2003 a 2014, visando verificar seu nível de (re)distributividade ou 
concentração de riqueza. Neste sentido, visamos identificar a perspectiva predominante na 
esfera federal no que diz respeito às políticas sociais e programas sociais, ou seja, se a 
União vem exercendo através do fundo público o fortalecimento ou não dos direitos sociais, 
na perspectiva de desenvolver e ampliar a redistributividade.
Optamos por uma perspectiva metodológica que parte da crítica realizada por Rosa (2013) 
aos critérios de avaliações tradicionais aplicados à análise do orçamento público. Esse 
novo modelo de avaliação se alicerça essencialmente no critério da efetividade, o qual 
busca analisar qual é, de fato, o direcionamento do orçamento público, ou seja, se esse 
orçamento está voltado para a distribuição de riqueza ou se esse orçamento encontra-se 
voltado para a concentração da mesma. Neste sentido, decidimos também fazer uso dos 
critérios de despesa pública sugeridos por Bresser Pereira (1982) e nas sugestões 
metodológicas indicadas por Salvador (2010) as quais nos permitiram analisar todos os 
programas do governo federal ao longo de doze anos (2003-2014), bem como seus 
respectivos objetivos e gastos. Tais informações/dados foram retiradas dos sites: do 
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão do Senado Federal – Brasil. Assim, cada 
programa de trabalho presente no orçamento da União foi classificado com sendo de 
consumo básico (UB) - aqueles destinados principalmente às camadas pobres, os quais 
os ricos preferem e podem pagar pelo consumo privado -, consumo de luxo (UL) - 
orientados para as camadas média e alta de tecnoburocratas e capitalistas -, subsídios ao 
capital (S) e gastos com segurança e administração (G) (BRESSER-PEREIRA, 1982).
A partir destas indicações metodológicas chegamos à conclusão de que os gastos 
centrais em relação à despesa total por ano, do orçamento da União, referem-se às 
despesas com os subsídios à acumulação privada, indicando um movimento de 
concentração de riqueza e não de distributividade.
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Resumo: 

A pesquisa objetivou investigar o processo de criminalização da pobreza e das lutas 
sociais na realidade de Juiz de Fora. A hipótese inicial apontou para uma relação entre a 
forma de produzir e reproduzir a vida sob os marcos da sociabilidade capitalista e a 
articulação com o acesso ou não aos direitos sociais como parte de um processo de 
"controle social" do Estado. A fim de alcançar os objetivos de construir um arcabouço 
teórico que articulasse o debate da criminalização da pobreza e das lutas sociais ao 
debate sobre "Estado Penal", Estado de Exceção" e "Estado Social"; identificar os 
movimentos populares e sindicatos presentes em Juiz de Fora para estudar a 
configuração ou não de um processo de criminalização; investigar a existência de 
criminalização da pobreza a partir dos acessos aos direitos sociais resguardados em Lei e 
também da ocorrência de violência relacionadas a moradores de áreas periféricas da 
cidade;  a metodologia escolhida partiu de uma revisão bibliográfica, seguida de 
levantamento de dados incialmente acerca dos movimentos populares organizados e 
sindicatos existentes no munícipio. A revisão bibliográfica trabalhou autores tais como 
Wacquant (2008), Batista (1990), Menegat (2008), Agamben (2004), Foucault (2001) e 
outros. Não foram identificadas listagens de movimentos e lideranças populares. Iniciou-
se, então, um trabalho de organização das mesmas que, por motivos de amplitude do 
trabalho de pesquisa demandado ainda não se encerrou e aponta para a necessidade de 
continuação deste estudo. Diante dessa intercorrência optou-se por trabalhar 
exclusivamente com os sindicatos. Foi realizado um levantamento dos mesmos e 
elaborado um roteiro de entrevistas elencando as questões identificadas como primordiais 
para identificação do processo de criminalização como interpelações do Ministério Público 
ou coibição dos empregadores públicos ou privados a greves e atividades de mobilização 
e outras. Dentre os quarenta e dois sindicatos existentes no município foram entrevistados 
onze. Os relatos, constantes no relatório final, apontam para um processo muitas vezes 
velado de criminalização, que referenda a perspectiva de que o Estado social está 
cedendo espaço progressivo ao Estado penal.     

 
Palavras-chave: 

Criminalização , Pobreza , Lutas Sociais  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

HIBRIDISMOS E TRADUÇÕES INTERSEMIÓTICAS ENTRE ARQUITETURA, 
URBANISMO E DESIGN DE MODA

 
Autores: 

ASHILEY ADELAIDE ROSA (XXIII PIBIC - XXVII BI); IZABELA FERREIRA E SILVA (XXIII 
PIBIC - XXVII BI); JADE UCHOAS BARBOSA (XXIII PIBIC - XXVII BI); VICTOR SOARES 
MARTINS (XXIII PIBIC - XXVII BI); FREDERICO BRAIDA RODRIGUES DE PAULA 
(ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa que adotou como premissa que, na 
contemporaneidade, partes do universo da arquitetura, do urbanismo e design de moda 
encontram-se hibridizadas. Aborda as inter-relações entre os universos da arquitetura e do 
design de moda. É fato que a arquitetura e a moda têm se alimentado uma da outra de 
inúmeras formas, e tais hibridismos não se dão apenas no âmbito formal, mas também do 
ponto de vista semântico e pragmático. A apropriação, em via de mão dupla, de técnicas e 
tecnologias entre essas duas vertentes do design tem gerado produtos esclarecedores 
dessa conjuntura contemporânea do design. Esses produtos, que não são senão frutos de 
misturas e combinações entre as duas áreas, provam que a arquitetura, o urbanismo e o 
design de moda encontram-se hibridizadas. Metodologicamente, a pesquisa pode ser 
classificada predominantemente como bibliográfica; adotou-se uma análise das possíveis 
relações estabelecidas entre esses campos, tanto sob uma perspectiva histórica, quanto a 
partir de estudos de caso, como por exemplo, de arquitetos que tem produzido para o 
campo da moda, como Zaha Hadid, e, por outro lado, de designers de moda que buscam 
inspiração em temas arquitetônicos, como por exemplo a coleção da Maria Bonita para a 
São Paulo Fashion Week 2010, desenvolvida pela etilista Danielle Jansen, inspirada nas 
obras modernistas da arquiteta Lina Bo Bardi. Esses exemplos ajudam a compreender as 
diversas dimensões do projeto humano na contemporaneidade. Ao final, deve–se destacar 
que os resultados dessa pesquisa têm alimentado a criação e manutenção de um blog. 
Espera-se contribuir com uma discussão que está amplamente deflagrada neste novo 
milênio: a intersemiose entre os campos da produção criativa humana, aos quais 
pertencem a arquitetura e o design de moda.
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Resumo: 

Desenvolvida nos últimos dois anos, a pesquisa analisou o desenho paramétrico como 
ferramenta na arquitetura contemporânea, explorando e estudando suas potencialidades. 
Em uma primeira fase, delimitada pelo primeiro ano do projeto, buscou-se um melhor 
entendimento da influência desse novo paradigma através do contato com algumas 
ferramentas como Projeto Assistido por Computador (CAD), como os softwares de 
desenho bidimensional, de Prototipagem Rápida (RP) e de Controle de Comando 
Numérico (CNC). Posteriormente, começou-se a pensar nos novos conceitos que surgem 
na fundamentação da arquitetura contemporânea, refletindo sobre suas influências e 
importância. Assim, nessa segunda etapa, inicia-se a concretização da ideia de elaborar 
um livro que reunirá esses novos conceitos dentro da arquitetura contemporânea, intitulado 
“101 Conceitos na Arquitetura e Urbanimos Digital”. Esta elaboração literária iniciou-se 
com uma grande revisão de literatura à procura dos temas corretos para serem abordados 
pelo livro. O próximo passo foi selecionar e convidar aproximadamente cinquenta 
pesquisadores de nacionalidades brasileira e portuguesa, onde cada um buscou tratar de 
um tema específico; a escolha desses autores também se deu junto à revisão de 
literatura, visando a encontrar os profissionais corretos para explicar o papel, 
funcionamento e as diferentes aplicações dos verbetes, transmitindo aos leitores o 
conhecimento sobre cada um desses instrumentos e os incentivando à explorar os 
recursos disponíveis, às vezes pouco conhecidos, na era da arquitetura digital. Todo o 
desenvolvimento do livro se deu no Laboratório de Estudos das Linguagens e Expressões 
da Arquitetura, Urbanismo e Design (LEAUD), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
UFJF. Hoje em dia, o livro encontra-se em etapa final de desenvolvimento, pronto para a 
produção. Espera-se que ele seja capaz de estreitar a relação entre os leitores e as novas 
ferramentas que se mostraram de enorme eficiência para o fazer projetual, expressando, 
assim, todo o aprendizado sobre a relação entre a tecnologia e a arquitetura 
contemporânea, seus benefícios e paradigmas, que foi adquirido durante a pesquisa. 
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Resumo: 

O presente projeto de pesquisa teve como tema investigar os processos de hibridismo que 
ocorrem entre o design de moda e o design de interiores nos pontos de venda. Partindo do 
pressuposto que o universo do design de moda e o design de interiores encontram-se 
hibridizados. As relações entre esses dois campos podem ocorrem de diversas formas. 
Dentre elas podemos destacar os estilistas que se inspiram em trabalhos de arquitetos 
para suas coleções e os arquitetos que projetam lojas. Estas relações tornam-se 
evidentes nos pontos de venda, onde percebe-se a relação do espaço (design de interior) 
com a marca de moda. O objetivo da pesquisa foi descobrir como acontecem tais 
relações e como elas podem contribuir com o projeto de pontos de venda. 
Metodologicamente, partiu-se de um revisão de literatura no acervo a UFJF. A partir disso, 
foi desenvolvido um catálogo com os livros que possuíam relações entre esses dois 
universos, a fim de se mapear quais são as possibilidades de hibridizações. Como 
resultado da pesquisa foi possível compreender como ocorre a construção do espaço nos 
pontos de venda e definir a noção de marca dentro do contexto do design de moda. 
Percebeu-se que para fazer o projeto de ponto de venda que represente a marca é 
necessário levar em consideração alguns aspectos do universo do design de moda e do 
design de interiores: os aspectos sintáticos, que são os elementos visuais que constroem 
o espaço interior: as linhas, as cores, as texturas, os materiais e as luzes; os aspectos 
semânticos, que dizem respeito a geração do significado da própria marca pelo ponto de 
venda; e os aspectos pragmáticos, que são usados para gerar experiências de compras 
nos pontos de venda.
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Resumo: 

Esta pesquisa teve como abordagem principal o tema da qualidade ambiental no campus 
da UFJF, a partir do subtema da mobilidade urbana com foco específico na acessibilidade 
aos interiores dos edifícios do campus. Buscou-se, portanto, contemplar os conceitos de 
Desenho Universal e Inclusão Social, à luz das interfaces entre os campos da Arquitetura e 
Urbanismo, Design e Ergonomia do Ambiente Construído. Metodologicamente a pesquisa 
teve ações tanto de ordem teórica quanto de ordem prática. Tais ações puderam ser 
divididas em quatro momentos (ações teóricas de pesquisa, ações de coleta de dados 
empíricos e de observação in loco, ações de análise e interpretação dos dados e ações 
propositivas e teóricas finais) que se configuraram como etapas de pesquisa. Ressalta-se 
que tais etapas não foram vistas como estanques, mas cuja interpenetração se fez 
fundamental para a própria retroalimentação das mesmas, uma vez que o sucesso da 
pesquisa dependia do dialogismo entre a teoria e a prática, entre o estado da arte e a 
proposição de novas diretrizes. Como objeto de estudo, escolheu-se o edifício da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). Tal escolha teve como base o momento em 
que o mesmo se encontra, visto que ele passará por reformas, assim espera-se que os 
resultados obtidos, possam contribuir para uma melhoria em sua qualidade ambiental. 
Além disso, o papel pedagógico foi mais um motivador, uma vez que inserir os estudantes 
do curso em um ambiente em que os temas da inclusão social, eliminação de barreiras e 
acessibilidade espacial são diretamente contemplados, acredita-se que os mesmos 
possam seguir o exemplo do local onde estudaram e incorporar tais conceitos, em seus 
projetos profissionais. Por fim, a pesquisa gerou uma reflexão sobre a melhoria da 
qualidade ambiental no edifício da FAU, bem como no campus da UFJF, a partir da 
discussão da mobilidade urbana e da acessibilidade plena ao interior dos edifícios 
públicos. Além disso, contribuiu para uma melhor compreensão de que esses espaços 
urgem por soluções arquitetônico-urbanísticas e de design que versem sobre a questão da 
inclusão social. 
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Resumo: 

Depois da grande expansão das instituições federais de ensino superior que ocorreu na 
década de 1960 no governo de Juscelino Kubitschek, o outro grande momento de 
expansão ocorreu durante o governo Lula entre os anos 2003 e 2010. 
Neste período foram criadas 14 novas universidades federais que, se comparadas às 46 
universidades criadas entre 1920 e 2002, correspondem a um aumento de 30% no total de 
universidades federais no curto espaço de oito anos. 
Estas universidades foram criadas em um período no qual a educação superior estava 
passando por uma revisão de seu papel político, social, econômico e cultural. O claro 
esforço para ampliar tanto a sua diversidade quanto o acesso a estas instituições também 
são temas que desestabilizam a estrutura até então vigente destas universidades. No 
campo acadêmico as universidades enfrentavam grandes desafios na medida em que os 
próprios limites disciplinares estavam sendo questionados. As universidades também 
assumiram novas responsabilidades na medida em que ampliaram significativamente seu 
sistema de pesquisa e os serviços de atendimento às comunidades. 
A espacialização destas universidades torna-se, assim, um dos temas importantes para a 
qualificação destes novos espaços destinados à formação dos quadros universitários no 
país.
De modo geral, podemos destacar que esta pesquisa possui um objetivo amplo que se 
relaciona com o estudo do Urbanismo no Brasil por meio da abordagem do campo 
específico e fecundo das campi universitários. 
Este objetivo amplo desdobra-se em intenções particulares relacionadas à análise das 
estratégias espaciais adotadas pelas novas universidades brasileiras em sua implantação 
física. Nesse sentido foram definidos alguns objetivos específicos: Levantamento das 
informações textuais e iconográficas a respeito do tema; Sistematização dos mesmos; 
Análise das estratégias espaciais de implantação física destas universidades em sua 
relação com os locais de inserção; Estabelecimento das especificidades destas 
propostas; Estudo sobre a pertinência, ou não, do modelo de campus nessas novas 
propostas, ou mesmo sobre as formas de absorção deste modelo na contemporaneidade.
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Resumo: 

No caso da pesquisa aqui proposta, pretendemos que a pesquise aborde a cidade não 
para se constituir um relato literário de um lugar, mas como forma de avançar na 
compreensão do espaço urbano por meio da Arquitetura e do Urbanismo. Ou seja, 
destacar determinadas tipologias arquitetônicas como um conjunto de construções de 
mesmo tema ou uso que, ao se inserirem na cidade, ajudam a contar mais das múltiplas 
relações da sociedade com seu espaço. A cidade vai aos poucos sendo construída e 
constantemente reconstruída para abrigar desejos, anseios, necessidades e urgências de 
uma população.
Do ponto de vista conceitual, a palavra “tipo” remete às pesquisas empreendidas nos 
séculos 18 e 19 quando se procurava modelos para projetos julgados como ideais, 
passíveis de reprodução. Entretanto, partimos de um entendimento de tipo ancorado na 
sua relação de uso do edifício, pela possibilidade de articulação entre os desígnios do 
edifício e sua inserção no espaço da cidade, suas demandas e condições dinâmicas, que 
asseguram a uma determinada construção, a possibilidade de comunicação com outras 
construções da cidade, do mesmo tipo ou não. 
Cabe destacar, então, que nos referimos à tipologia para nomear as diferentes 
construções que têm o mesmo uso ou fim, e que são integrantes do espaço urbano: 
residências unifamiliares (casas), multifamiliares (edifícios de apartamentos), clubes, 
hospitais, dentre outros, presentes em diferentes dimensões ou escalas do espaço 
urbano.
Destaca-se como objetivo principal da pesquisa a análise de tipologias construídas para 
melhor compreensão da história urbana de Juiz de Fora. O principal resultado dessa 
pesquisa é o livro “Arquitetura e Urbanismo em Juiz de Fora habitação, comércio, saúde e 
educação” organizado pelos orientadores dessa pesquisa. Nesse livro destaca-se quatro 
usos que importantes para o surgimento, o crescimento e a solidificação da cidade como 
locus simbólico da vida urbana: a habitação, o comércio, os edifícios para a saúde e as 
escolas. 
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Resumo: 

O cenário atual vem revolucionando os processos de concepção e de análise da 
arquitetura, atingindo diferentes âmbitos do seu conhecimento. Com a tecnologia em 
constante desenvolvimento como aliada, a introdução de seus avanços junto ao processo 
pedagógico das escolas de projeto é uma ideia que deve ser imensamente difundida. As 
atuais disciplinas de Conforto Ambiental têm dentro do processo de formação de arquitetos 
e urbanistas a função de transmitir conhecimentos ligados ao desenvolvimento de 
produtos arquitetônicos correspondentes às necessidades e aos condicionantes do meio 
ambiente em que este é inserido, determinando alternativas de projeto integradas às 
condições ambientais - térmicas, lumínicas, acústicas e energéticas. Essa tarefa 
demanda um exaustivo exercício projetual apoiado ainda em técnicas tradicionais, ou seja, 
sem o uso de ferramentas computacionais. 
O nosso estudo visa explicar a importância em conciliar essa temática ambiental com o 
uso de softwares de tecnologia simulativa dentro do processo de formação destes alunos, 
permitindo-os encontrar ferramentas que possam auxiliar no fazer projetual a fim de dar 
suporte a todas as etapas de projeto, principalmente àquelas ligadas aos sistemas 
tecnológicos e à eficiência energética dos edifícios. Nesse sentido, foi proposta a 
experiência dos alunos avaliarem o conforto térmico do Edifício Itamar Franco da 
Faculdade de Engenharia da UFJF trabalhando com diferentes ferramentas e métodos 
avaliativos de conforto ambiental, de forma que, fosse possível investigar qual o nível de 
proximidade que os alunos têm diante as ferramentas tradicionais e inovadoras de 
desenvolvimento e análise projetual e buscar entender o porquê do ainda pequeno uso das 
ferramentas computacionais. A experiência busca impulsionar o aluno a novos campos de 
conhecimento, possibilitando compreender mais facilmente os conteúdos e desenvolver 
melhores soluções arquitetônicas mediante o uso de softwares dentro do processo 
educacional, objetivando criar um maior repertório quanto a alternativas de projeto e 
atender às demandas de um mercado em que os profissionais da área têm como missão 
propor ideias revolucionárias que vençam os desafios do futuro. 
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Resumo: 

A modelagem paramétrica, nos dias atuais, tem se tornado uma ferramenta de grande uso 
para arquitetos e designers. Com o avanço desta tecnologia as tomadas de decisões 
acerca do ato de projetar de um modelo podem ser embasadas com a colaboração desta 
lógica paramétrica, trabalhando, assim, com as diversas variáveis que esta metodologia 
oferece. A linguagem paramétrica apresenta novas alternativas, diferentes abordagens 
conceptivas são somadas ao leque criativo atual, diversificando ainda mais as 
possibilidades produtivas. Modelar parametricamente significa modelar com base em um 
conjunto de instruções que derivam um objeto ou modelo resultante. A ênfase se dá no 
conjunto de instruções e variáveis que geram o modelo e não no modelo propriamente dito. 
Essa prática incentiva a investigação e avaliação do objeto projetado, pois permite 
mudanças de maneira muito mais fácil quando comparada às práticas convencionais de 
projeto, caracterizando esta metodologia com uma agilidade experimental muito grande. A 
modelagem paramétrica agrega uma capacidade de simulação que auxilia amplamente no 
decorrer do processo conceptivo em diversos aspectos, possibilitando o alcançar de 
produções que até então seriam inimagináveis.
Durante o período do projeto, foram recriados diversos edifícios que foram planejados em 
plataforma digital, como o Ninho do Pássaro e o Cubo D'Água, ícones das Olimpíadas de 
Pequim de 2008. Seguindo a proposta e o auxílio de um aparelho corte laser, foram 
fabricadas molduras físicas com geometrias e possibilidades formais de design dadas pela 
utilização do Rhinoceros e seu plug-in Grasshopper resultando em modelos 3D criados de 
maneira ágil e abrangente experimentalmente. O estudo formal em objetos físicos 
assistido por um scanner 3D resultou, em uma compreensão questões estruturais, 
auxiliando ainda mais no entendimento das diversas características de um modelo. Este 
recursos informatizados trazem uma nova possibilidade à arquitetura contemporânea, 
proporcionando ao arquiteto um outro olhar sobre o criar arquitetônico, propiciando análise 
e visualização prévia e detalhada de aspectos de formais. Assim sendo, a modelagem 
paramétrica soma, em grande escala, no estudo de formas na arquitetura em geral.
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Resumo: 

Atualmente, existe um crescente interesse entre arquitetos e estudantes de arquitetura 
sobre as potencialidades da produção individualizada dos elementos construtivos dentro 
da composição e percepção arquitetônicas. Com a criação do Laboratório de Prototipagem 
localizado no prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, foi possível iniciar esses estudos, permitindo a prática e execução de 
pequenos projetos, que possibilitaram a ampliação do entendimento sobre essas novas 
tecnologias.   
A crescente demanda por processos mais racionais, mais rápidos e de melhor 
desempenho na indústria da construção é amplamente observada pelos estudos 
científicos da área. O mercado está à procura de resultados imediatos, baratos e de 
qualidade, a produção manual na maioria das vezes não consegue atender esses 
requisitos. A complexidade de formas e materiais alternativos utilizados demandam grande 
dedicação de tempo, estudo e mão de obra, somente com o auxílio da tecnologia é 
possível prosseguir no mercado. 
Nosso estudo consiste em buscar e compreender melhores resultados da interação entre 
a fabricação digital e a prototipagem rápida, os benefícios, desafios, aplicação em projetos 
de Arquitetura e Urbanismo e analisar a influência deste processo no âmbito acadêmico e 
profissional. Fazendo uso do laboratório e de suas ferramentas (uma máquina corte a 
laser, uma impressora 3D e uma scanner 3D, juntamente de computadores que dão 
suporte na construção dos projetos) busca-se estudar as consequências da rápida 
visualização do protótipo físico, sendo possível produzir diversos elementos.
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Resumo: 

O projeto de pesquisa tem por objetivo principal analisar as sociabilidades e subjetividades 
que  o hábito de ir ao cinema provocou na população de Juiz de Fora, cidade com intensa 
tradição audiovisual. O trabalho proposto faz parte de uma grande pesquisa, iniciada há 
alguns anos, e que tem procurado   analisar a construção da identidade urbana pela 
narrativa audiovisual.  A pesquisa em seu aspecto macro-estrutural já resultou em 
inúmeros artigos científicos, monografias de conclusão de curso, duas dissertações de 
mestrado defendidas, outras duas em andamento, e um livro.
A pesquisa pretende fazer um mapeamento dos espaços onde as salas de cinema 
funcionaram, identificar as antigas construções que abrigaram os cinemas, mostrar como 
esses espaços estão ocupados hoje e, ao mesmo tempo, através da pesquisa em 
arquivos de jornal, categorizar a programação que era assistida, além de, utilizando-se de 
entrevistas de história de vida, reconstruir as percepções que aqueles que trabalhavam 
nos cinemas e os que frequentavam as projeções, tinham sobre a cidade e o momento 
que viviam.
A metodologia a ser utilizada envolve a pesquisa documental em acervos de texto e 
imagem, em especial, hemerotecas, além da realização de entrevistas em profundidade 
com personagens que participaram da história recente da cidade, no que se refere ao 
hábito de frequentar cinemas de rua, no período proposto, de 1950 a 2010.
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Resumo: 

O objetivo do projeto é o de mapear e classificar os jornais impressos que circularam na 
cidade de Juiz de Fora nos últimos 50 anos, realizando uma cartografia dessa produção. O 
trabalho é feito através da pesquisa documental em arquivos e da gravação de 
depoimentos de história de vida com jornalistas e outros profissionais, como gráficos e 
ilustradores, que atuaram nos veículos. Nas entrevistas, são procuradas informações que 
possam caracterizar as rotinas de trabalho, os dilemas profissionais, os valores-notícia, e 
a representação do espaço urbano pela narrativa jornalística. Na pesquisa documental, o 
objetivo é caracterizar o formato e conteúdo dos periódicos, através de vários indicadores, 
como circulação, número de páginas, temas das editorias, uso de fotografias e ilustrações, 
conteúdo informativo e opinativo, entre outros quesitos.  A partir dessa categorização, é 
possível identificar e classificar a imprensa escrita em circulação na cidade de Juiz de 
Fora, interpretando a influência desses veículos nas relações de sociabilidade e de 
compartilhamento do espaço urbano.
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