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Resumo: 

A alelopatia é um importante mecanismo ecológico, que influencia a dominância e a 
sucessão das plantas, formação de comunidades, vegetação clímax, manejo e 
produtividade de culturas. Os efeitos alelopáticos são produzidos por diferentes compostos 
secundários e com os recentes avanços na química de produtos naturais, estes 
compostos têm sido identificados molecularmente, podendo assim, serem fontes 
potenciais na produção de herbicidas para o controle de plantas daninhas. Atualmente a 
resistência de plantas daninhas tem aumentado muito devido ao uso inadequado de 
herbicidas, sendo que alguns nem chegam a atingir o alvo, podendo contaminar a água e o 
solo dependendo da forma como são utilizados. Assim, surge a necessidade de novas 
pesquisas com métodos alternativos de controle destas plantas invasoras sem prejudicar 
o ambiente. Uma dessas alternativas seria utilizar extratos vegetais ou biomoléculas ativas 
isoladas capazes de inibir a germinação de plantas invasoras, sendo este estudo um dos 
campos da alelopatia. Existem inúmeras plantas com atividades alelopáticas, dentre elas 
as plantas medicinais têm apresentando grandes quantidades de aleloquímicos em seus 
tecidos, surgindo assim, a possibilidade de novas pesquisas envolvendo as 
potencialidades destas plantas. Uma vez determinada estas características em uma 
espécie, através de testes de laboratórios e de campo, os resultados poderão servir como 
uma opção a mais no controle de plantas daninhas. Com o objetivo de verificar o efeito 
alelopático das folhas das plantas medicinais Lippia alba (Mill) N. E. Br. e Lippia sidoides 
Cham. sobre a planta daninha Bidens pilosa L., extratos brutos aquosos das plantas 
medicinais foram preparados em 3 concentrações diferentes (25 mg/L, 50 mg/L e 100 
mg/L) e aplicados sobre as sementes de B. pilosa . Ambas as espécies apresentaram 
potencial alelopático inibidor na maior concentração de seus extratos (100 mg/L), 
diminuindo o percentual de germinação das sementes de B. pilosa e o desenvolvimento 
das radículas e do hipocótilo. Embora os dados ainda sejam preliminares, as espécies 
estudadas mostraram-se boas inibidoras do desenvolvimento de B. pilosa.
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Resumo: 

riqueza nos trópicos. Recebe destaque ecológico e ornamental. A vasta diversidade e 
taxonomia incerta tornam tais plantas modelos promissores para estudos evolutivos em 
regiões tropicais. Zygopetalum compreende 14 espécies, distribuídas pela América do 
Sul. O complexo ‘Zygopetalum maculatum’ é composto por espécies morfológica e 
ecologicamente semelhantes e de difícil delimitação: Z. brachypetalum, Z. intermedium, 
Z. maculatum, Z. triste, Z. sellowii, Z. crinitum e Z. pabstii. O objetivo deste trabalho foi 
mensurar a quantidade de DNA e relatar o número cromossômico de indivíduos de ‘Z. 
maculatum’ coletados em 16 pontos do território brasileiro. Folhas frescas de orquídea 
e do padrão de referência (Vicia faba) foram maceradas em 1mL do tampão LB01, a 
solução filtrada foi corada com 50μL de solução a 10mg/mL de iodeto de propídio. A 
análise ocorreu no citômetro FacsCalibur e os histogramas foram analisados no 
software Flowing Software 2. O conteúdo de DNA foi estimado pela intensidade de 
fluorescência relativa da amostra e do padrão. Paralelamente, raízes pré-tratadas com 
8-hidroxiquinoleína (3mM) por 24h a 4oC, foram fixadas em Carnoy. O preparo das 
lâminas ocorreu por dissociação celular após digestão com solução enzimática 
celulase/pectinase. O material foi analisado em microscópio de luz Olympus BX51 
acoplado a um sistema de digitalização e análise de imagens. Foi determinado o 
número cromossômico de pelo menos um indivíduo de cada quantidade de DNA 
observada por população. O conteúdo médio de DNA revelou três níveis de ploidia no 
complexo: 7,34 pg, 10,51 pg e 14,08 pg de DNA, sendo estes relacionados a números 
cromossômicos de 2n=48; 2n=72 e 2n=96, respectivamente. Tal variação ocorre tanto 
dentro quanto entre populações, sendo que para algumas localidades não houve 
variação entre os indivíduos. Para representantes de ‘Zygopetalum maculatum’ a 
abordagem citológica realizada neste estudo é inédita. Os dados indicam um processo 
evolutivo com eventos de poliploidização e possível formação de híbridos. 

Apoio Financeiro: FAPEMIG, FAPESP
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Resumo: 

        A Mata do Krambeck é um fragmento de Mata Atlântica inserido no centro urbano de 
Juiz de Fora-MG, de importância sócio-ambiental, devido ao fato de ser um dos biomas 
mais ameaçados do mundo.  Uma fração desta Mata, chamada Sítio Malícia, foi adquirida 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora para a implantação do Jardim Botânico e, por 
ser um importante refúgio de animais da fauna silvestre regional, pesquisadores têm 
trabalhado no sentido de conhecer os diversos grupos animais. Quanto aos artrópodes, 
poucos trabalhos foram realizados, mas encontra-se em desenvolvimento o projeto 
“Inventário da artropodofauna do Jardim Botânico da UFJF” que contou com a participação 
de dois bolsistas PROBIC-JR. Estes jovens pesquisadores vêm trabalhando juntamente 
com os demais membros do projeto, tendo a oportunidade de ampliar seus conhecimentos 
teóricos e práticos sobre os artrópodes, além de aprimorar sua capacidade de trabalho 
laboratorial pela utilização diária de material óptico e observação de metodologia de um 
trabalho de pesquisa. As atividades dos bolsistas foram desenvolvidas no laboratório de 
artrópodes do Departamento de Zoologia, sempre sob a supervisão do coordenador ou de 
um bolsista do Curso de Ciências Biológicas. Tais atividades envolveram a limpeza de 
exemplares depositados em coleções, a separação dos grupos coletados mensalmente, 
com base em características morfológicas e a fixação em álcool a 70%. Depois de fixados, 
os bolsistas acompanharam a identificação dos mesmos, até o nível de ordem e 
procederam à busca de informações sobre a importância dos artrópodes identificados 
naquela coleta. Com este trabalho, os bolsistas PROBIC-Jr aprenderam a manusear 
corretamente um microscópio-estereoscópico, utilizar chaves dicotômicas e pranchas de 
identificação, reconhecer vidrarias e demais equipamentos laboratoriais, bem como 
tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos através do contato com estes 
animais e de leituras de textos sobre biodiversidade, preservação ambiental, unidades de 
conservação e Mata Atlântica, conhecendo a vivência de um laboratório de pesquisa, 
aprimorando seus conhecimentos sobre os artrópodes e entendendo a importância de 
pesquisas científicas. 
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Resumo: 

Introdução: Tradicionalmente a Neurociência é definida como uma área interdisciplinar da 
ciência comumente associada à Biologia, cujo objeto de estudo é o sistema nervoso em 
todos os seus aspectos. Diante do número crescente de informações que têm sido 
divulgadas atualmente nas mídias em todo o mundo, buscamos questionar: como a 
Educação no atual Ensino Médio está incluindo assuntos originários da Biologia no 
panorama das Neurociências em sala de aula e como os estudantes tem acesso a estes 
conteúdos fora das disciplinas curriculares. Este projeto é baseado na obra “Tempo de 
Despertar” do neurologista Oliver Sacks. Objetivo: conhecer se e por qual meio os 
estudantes de ensino médio tem acesso aos conteúdos de neurociências, além de
proporcionar aos alunos das escolas alvo conhecimentos básicos sobre neurociências.e o 
acesso aos conteúdos de neurociências em estudantes do ensino médio de 4 escolas
estaduais em Juiz de Fora-MG; treinamento durante 6 meses em temas diversos na área 
de neurociências adequados ao nível de conhecimentos trabalhados no ensino médio 
feitos no Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências (GEPEN) da UFJF; 
organização e realização de atividades práticas no formato de oficinas, dinâmicas e 
encontros direcionados aos outros estudantes das 4 escolas envolvidas.Resultados: os 
resultados já em fase final de análise
indicam que os conteúdos de neurociências são obtidos via internet e mídia. Alguns deles 
relatam não saber o significado de neurociências não tendo acesso a esses conteúdos 
nas escolas. Discussão: afirma-se a hipótese midiática da informação sobre 
neurociências veiculada pelas redes de internet, pela televisão e algumas revistas, como 
exemplo a revista Super Interessante. A escola, representada pelo ensino regular e formal 
ainda não se encontra inserida neste contexto
de forma efetiva. Conclusão: Faze-se necessário inserir o estudo e ensino de 
neurociências nas escolas. Além disso, espera-se despertar o interesse interdisciplinar 
futuro destes estudantes para a aplicação dos conhecimentos adquiridos em 
neurociências, bem como sua inserção nasdiversas áreas da graduação universitária.
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Resumo: 

Com o avanço da tecnologia, a internet tornou-se um aporte de informações nos dias 
atuais. Hoje grande parte de suas demandas diárias são resolvidas, pelos que possuem 
acesso, com o uso dos computadores, dos tabletes e dos celulares.Utilizando este aporte 
temos a possibilidade de transmissão de informações culturais, educacionais, científicas e 
diversos temas. Desta forma, salienta o questionamento da utilização da ferramenta 
tecnologia no universo escolar.
É sabido que o livro didático, muitas vezes, se configura como o único recurso 
proeminente no processo educacional. No entanto, diante da difusão das Tecnologias da 
Informação e seu uso por um grupo cada vez maior e mais jovem de alunos nas escolas 
brasileiras, fomos instigados a investigar de que forma dos gêneros digitais (gêneros mais 
emergentes na atualidade) estão sendo tratados nos livros didáticos recomendados pelo 
MEC no PNLD 2013, nos três primeiros anos do ensino fundamental (bloco de 
alfabetização).Considerando a utilização dos meios digitais no quotidiano social, pensar no 
plano didático do ensino da língua portuguesa, baseado em didáticas aplicadas em séculos 
passados, sem fazer menção às novas tecnologias é algo, a nosso ver, de certa forma, 
ultrapassado, tendo como ponto de atenção, que os alunos do século atual possuem 
acesso a diversos gêneros digitais que podem contribuir significativamente para o avanço 
do aprendizado e principalmente do letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. 
Desta forma, a pergunta que se coloca neste trabalho é: Como os livros didáticos 
recomendados pelo MEC, através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – 2013, 
trabalham com o gênero digital nos anos iniciais do ensino fundamental (bloco de 
alfabetização)? 
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Resumo: 

Esse trabalho constitui-se um relato parcial da pesquisa desenvolvida no Doutorado em 
Educação (Universidade Católica de Petrópolis) e tem como objetivo interpretar os 
significados atribuídos pelos alunos em relação às práticas pedagógicas realizadas na 
escola com a literatura infantil. O letramento literário é entendido como um processo, uma 
construção que se dá durante toda a existência do indivíduo, em que há a apropriação da 
literatura enquanto uma construção cultural. (PAULINO e COSSON, 2009). A tarefa da 
escola seria possibilitar a apropriação da leitura literária. Entretanto, cabe questionar: o que 
a escola tem feito para que a apropriação da literatura aconteça?  Qual a representação 
dos alunos sobre a literatura trabalhada na escola? Para buscar responder a essas e 
outras questões, esse estudo apresenta uma opção teórico–metodológica pela pesquisa 
qualitativa de caráter etnográfico. Para identificar o ponto de vista do outro, os significados 
por ele atribuídos ao trabalho pedagógico desenvolvido, busca-se desenvolver um olhar 
relativizador, ou seja, “um olhar descentrado, que estranha os estereótipos, buscando um 
ponto de vista em relação aos significados do “outro” nos seus próprios termos.” 
(DAUSTER, 2012, p.5). A pesquisa parte da observação dos alunos e de entrevistas 
semiestruturadas para construir uma descrição densa da realidade pesquisada. A coleta 
dos materiais escritos produzidos pelos alunos são de grande relevância porque ajudam-
nos a captar o que as entrevistas não puderam explicitar. Os sujeitos são trinta alunos do 
3º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública de ensino. A pesquisa está 
na fase da coleta de dados. A maior parte das entrevistas com os alunos já foram 
realizadas e transcritas, assim como as observações de aulas. Alguns dados estão sendo 
complementados e as análises começaram a ser elaboradas. Os resultados parciais 
levam-nos a considerar que ouvir o que as crianças dizem sobre o trabalho feito na escola 
com os livros literários pode contribuir para novas possibilidades de articulação do trabalho 
pedagógico, podendo explicitar seus gostos, preferências e formas de desenvolver o gosto 
pela leitura literária.
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Resumo: 

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar em que medida os gêneros abordados no 
livro didático de espanhol contribuem para o ensino aprendizagem da língua numa 
perspectiva intercultural e, desta forma, reconhecer a diferença cultural como 
enriquecedora do processo de ensino/aprendizagem de línguas. Neste sentido, 
defendeu-se a adoção de uma perspectiva intercultural (MENDES, 2012) para o ensino 
de línguas, que tome a noção de gênero como eixo norteador. No que diz respeito aos 
gêneros, tomamos como referência básica a perspectiva dialógica de Bakhtin, segundo 
o qual os gêneros do discurso são “tipos relativamente estáveis de enunciado” 
(BAKHTIN, 1979/2010:262), estreitamente ligados às diversas esferas sociais que 
envolvem a atividade humana. Nossa hipótese se baseou na idéia de que o uso 
adequado dos gêneros do discurso, através de uma abordagem que contemplasse as 
questões culturais, em consonância com as propostas dos documentos oficiais que 
regem a educação brasileira, propiciaria o diálogo entre culturas, promovendo, dessa 
forma, maior reconhecimento e aceitação do outro e a compreensão da própria cultura 
por parte dos aprendizes. A pesquisa configurou-se, portanto, como análise 
documental, uma vez que a coleta de dados se deu exclusivamente através de análise 
de documentos, e o material analisado compreendeu os livros da coleção aprovada 
pelo PNLD 2014 para o ensino de espanhol como língua estrangeira. Verificamos 
como se articulam as propostas interculturais apresentadas pelos livros destinados à 
aprendizagem de Espanhol/Língua Estrangeira (E/LE), por alunos da educação básica, 
no Ensino Médio, visando, dessa forma, contribuir para a reflexão de professores e 
pesquisadores a respeito dessa importante temática. Com relação aos resultados e 
impactos para futuras pesquisas, este estudo pretende fornecer subsídios para a 
compreensão do trabalho pedagógico com gêneros discursivos na aprendizagem de 
E/LE, atentando, principalmente, para o enfoque intercultural. Pretende também, em 
última instância, contribuir para a reflexão acerca do papel social e político do professor 
de línguas na sociedade contemporânea. 
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Resumo: 

O trabalho apresentado visa compreender a relação das crianças com as tecnologias 
digitais, especialmente no tocante às práticas da leitura e da escrita. Nosso propósito foi o 
de continuar mapeando os usos sociais que as crianças do bloco de alfabetização fazem 
das tecnologias digitais, em especial suas práticas de leitura na Internet, fora do espaço 
escolar. Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário para alunos 
do primeiro ao terceiro ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação João 
XXII/UFJF. Com o tratamento dos dados percebemos que as práticas de leitura online vem 
crescendo entre as crianças. A partir de tal constatação, estamos desenvolvendo uma 
proposta pedagógica que visa à atingir o uso social da leitura e da escrita, para além dos 
limites das aulas curriculares, e articulada ao potencial multimídia das tecnologias 
educacionais. Dessa maneira, buscamos trabalhar pedagogicamente com os alunos a 
partir das práticas de leitura e escrita mapeadas, sendo o produto final do projeto a 
construção de uma Biblioteca Digital Infantil, que tem como diferencial das demais 
existentes o fato do acervo ser composto por textos produzidos por crianças no processo 
de escolarização, extrapolando a didatização da escrita escolar, num processo no qual os 
alunos são levados a perceberem que o texto produzido por eles, ao ser veiculado pelo 
suporte digital, deverá estar adequado proposta dos gêneros textuais a serem produzidos.
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Resumo: 

Texto do resumo O processo de expansão urbana de Juiz de Fora a partir do São Mateus, 
bairro tradicional e já consolidado da cidade de Juiz de Fora, em direção ao atual bairro 
Cascatinha e a seguir BR-040, apenas seria a materialização explícita do crescimento da 
cidade, do aumento do número de moradores naquela área, não fosse a velocidade de 
chegada e implantação de alguns empreendimentos no local, dentre os quais se destacam 
projetos residenciais e voltados ao comércio e serviços, tanto de atendimento a demandas 
mais básicas quanto inerentes ao terciário avançado, contribuindo para a consolidação de 
uma nova centralidade urbana. Em Juiz de Fora, esse movimento de configuração de uma 
nova centralidade e valorização imobiliária orienta-se no sentido de consolidação do que 
denominou-se nesta pesquisa de Eixo de Investimentos e Valorização Imobiliária (EIVI), 
constituído pelas avenidas Presidente Itamar Franco, Dr. Paulo Japiassu Coelho, 
Deusdedith Salgado, Ladeira Alexandre Leonel, na Região Sul da cidade e também pela 
Av. Eugênio do Nascimento, localizada na transição entre as regiões Sul e Oeste, próxima 
ao Portão Sul da Universidade Federal de Juiz de Fora. O processo de produção do 
espaço urbano de Juiz de Fora, notadamente no que se refere às transformações do 
ambiente construído e dinamismo do setor imobiliário local, está intrinsecamente articulado 
aos processos mais gerais e de reprodução do capital, ao intenso processo de 
urbanização vivenciado pelo Brasil nas últimas décadas, bem como maior complexificação 
da rede urbana nacional. E esses novos investimentos têm colaborado fortemente para o 
aumento do valor da terra urbana e favorecimento às novas morfologias urbanas, com 
consequentes transformações do espaço intraurbano. Nesse sentido, a pesquisa buscou 
aprofundar os estudos sobre o atual processo de (re) estruturação do espaço urbano de 
Juiz de Fora, notadamente em uma determinada espacialidade da cidade – o EIVI- e sua 
articulação com o setor imobiliário.

 
Palavras-chave: 

Juiz de Fora , espaço urbano , mercado imobiliário  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

AS ESFERAS PÚBLICAS SUBALTERNAS E O MITO DO INSOLIDARISMO BRASILEIRO
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(BOLSISTA-PROBIC-JR); EDUARDA RAIMUNDA BELARMINO MALTA (BOLSISTA-
PROBIC-JR)

 
Resumo: 

A presente pesquisa tem empreendido uma investigação bibliográfica sobre os processos 
de configuração e transformação daquilo que chamamos de “esferas públicas subalternas” 
no Brasil. Trata-se de analisar em uma perspectiva histórica e contemporânea 
determinadas formas de associativismo na sociedade brasileira, com o intuito de 
problematizar a ideia de “insolidarismo social” – originalmente formulada, em 1920, por 
Oliveira Vianna, em "Populações Meridionais do Brasil", mas que detém ainda larga 
hegemonia no pensamento social brasileiro e no senso comum –, segundo a qual uma das 
marcas principais da sociedade civil no Brasil, quando comparada com países europeus e 
os Estados Unidos, seria a inexistência ou fraqueza da vida associativa, sobretudo do 
mundo popular. De maneira geral, pode-se dizer que muitos dos estudos sobre esfera 
pública, associativismo e sociedade civil no Brasil partiram do pressuposto segundo o qual 
o processo de construção da nação teria sido caracterizado por baixos níveis de 
organização cívica e de associativismo, favorecendo o fortalecimento das práticas políticas 
associadas ao clientelismo, ao patrimonialismo, ao populismo e ao autoritarismo. 
Objetivamos sugerir a hipótese de que o reconhecimento da existência e a compreensão 
da dinâmica destas “esferas públicas subalternas” demanda tanto um olhar histórico mais 
acurado sobre a história do associativismo no país, quanto um movimento no sentido de 
perceber outras formas de associativismo como legítimas para a configuração de esferas 
públicas que não se prendam ao paradigma organizacional do mundo europeu ou norte-
americano.
O que se objetiva, portanto, é problematizar a ideia de “insolidarismo social” e a percepção 
do povo brasileiro como incapaz de tecer redes de solidariedade, espaços de sociabilidade 
e estruturas organizativas, ainda fortemente presente nos discursos proferidos na esfera 
pública. O mito da desorganização, apatia, indiferença e desmobilização da sociedade 
brasileira obsta uma compreensão mais acurada das potencialidades e dos problemas 
vinculados ao associativismo popular no país.
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CHIADOR: JORNALISMO COMUNITÁRIO, HISTÓRIA E AÇÃO CULTURAL
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JR.); BRUNO FUSER (UFJF, ORIENTADOR)

Resumo: 
Objetivos
O objetivo geral do projeto é produzir material jornalístico, histórico e cultural sobre o município de 
de Chiador. Para as atividades destinadas ao bolsistas jr., havia dois planos de trabalho, um voltado 
para o jornalismo (todas as reportagens do Jornal de Chiador são publicadas no Facebook, e 
algumas, no Twitter), e outro para história local, com o acompanhamento de atividades do projeto 
realizadas no Instagram e, principalmente, no Youtube (é nesta plataforma em que são postados os 
vídeos com entrevistas com a história de vida de moradores de Chiador).
O objetivo específico destes planos de trabalho foi observar quais as redes sociais possuem maior 
abrangência, maior impacto social, assim como, quando possível, verificar também qual o conteúdo 
de tais postagens.
Metodologia
Por se tratar de uma pesquisa com planos de trabalho voltados para bolsistas jr., estudantes do 
ensino médio, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre questões básicas: pesquisa científica, 
metodologia, hermenêutica e pesquisa exploratória, conceitos e opções metodológicas presentes 
no projeto.
Os bolsistas de iniciação científica jr. foram orientados para acompanhar as postagens nas redes 
sociais do material relativo ao projeto, no período de março a outubro de 2015. Algumas postagens 
foram feitas pelos próprios bolsistas. Esse acompanhamento foi sistematizado mês a mês. 
Resultados
Verificou-se, em primeiro lugar, que as postagens no Youtube e no Instagram foram praticamente 
inexistentes. Por esse motivo, não foram quantificadas.
No caso do Twitter, houve, no total, dentro do período analisado, 10 retuítes, e 8 favoritos. A rede 
em que houve maior participação dos internautas foi o Facebook, com 408 curtidas nas várias 
publicações, com 36 comentários.
Conclusões
O resultado do estudo nos conduz a tentar trabalhar com maior destaque, em outras oportunidades, 
apenas no acompanhamento do Facebook, tendo em vista que tal rede recebeu a maior atenção 
de internautas. Estudos posteriores podem tentar encontrar os temas de maior interesse e os 
motivos que levam os internautas a curtir mais determinados assuntos, em relação a outros, dentro 
daqueles tratados no projeto em questão.
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CONHECENDO O ISSQN DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

 
Autores: 

LISANDRA MENDES LOUZADA CAMILO (BOLSISTA – PROBIC JR); MARINA CHIRSPIM 
GEHRCKE (BOLSISTA – PROBIC JR); ELIZABETE ROSA DE MELLO (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Conhecer os tributos locais é o primeiro passo para sensibilizar o aluno a entender o 
Sistema Tributário Nacional. 
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 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 o 
procedimento adotado para obter o valor devido. 
Neste Projeto as alunas bolsistas pesquisaram um dos tributos municipais, o ISSQN 
(imposto sobre serviços de qualquer natureza), suas características e atributos. 
Levar este tipo de informação aos alunos é formar cidadãos conscientes de seus direitos e 
deveres. 
Este Projeto trata da continuidade do Projeto Master, que tem por objetivo aprofundar o 
estudo de todos os tributos municipais de Juiz de Fora, o primeiro Projeto realizado no ano 
de 2014 estudou o IPTU (imposto predial e territorial urbano) e o informativo eletrônico 
elaborado pelas alunas bolsistas, sob a orientação da coordenadora do Projeto, está 
disponibilizado na página da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
o que também será realizado neste Projeto.
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CONSTITUIÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS SOCIAIS: IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS TENSÕES ENTRE CONSTITUIÇÃO E CIDADANIA NOS JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) A PARTIR DE 2010

 Autores: 
MARIA LAURA CLEMENTE MORAIS (BOLSISTA DO PROGRAMA JOVENS TALENTOS CAPES PARA A CIÊNCIA); WALESKA MARCY ROSA (ORIENTADORA)

 Resumo: 
Esta pesquisa visa investigar a possibilidade de se identificar a existência de uma tensão entre Constituição e cidadania. Verificar, portanto, a existência não de uma convergência, mas de assimetrias entre a Constituição e a cidadania quando da interpretação e aplicação de direitos sociais pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Denominada “Constituição Cidadã”, a Carta Brasileira de 1988, reconheceu direitos sociais. O reconhecimento de tais direitos ocorreu, também, em função do desenvolvimento pelo qual o conceito de cidadania passou, especialmente, a partir da segunda metade do século XX, com destaque para a influência da clássica obra Cidadania, Classe Social e Status, de Thomaz Marshall (1967), plano teórico adotado para a pesquisa. A partir de metodologia qualitativa de interpretação de dados e do referencial teórico, busca-se verificar se o STF vem utilizando em suas decisões sobre direitos sociais, no período entre 2010 e 2015, noção de cidadania convergente com a Constituição de 1988 ou se tais decisões apresentam tensões entre a noção de cidadania e a Constituição atual. Esta investigação se pauta em duas etapas: a primeira visa elucidar o referencial teórico, bem como as questões que norteiam a análise das decisões do STF e a metodologia adotada para estabelecer a maneira de abordagem do objeto de pesquisa; a segunda etapa visa à análise das decisões do STF sobre direitos sociais prolatadas entre 2010 e 2015, a fim de identificar as possíveis tensões entre Constituição e cidadania na atuação do Tribunal. No momento, o projeto se encontra na primeira etapa de execução, tendo traçado o panorama teórico que norteia a compreensão de cidadania na contemporaneidade, a partir da mencionada obra de Marshall, por meio da qual se pode concluir que para além da cidadania liberal, a noção adotada nesta pesquisa se baseia na titularidade de direitos.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS – Tema Vértice do Debate Jurídico Contemporâneo

 
Autores: 

Lucas Martins Candido de Paula (PROBIC Jr.2015-2016); Ana Karla Anástácio de Assis 
(PROBIC Jr.2015-2016); Cláudia Toledo (Orientadora)

 
Resumo: 

O objetivo retor deste trabalho, que se encontra em andamento, apresenta-se sob dois 
prismas: (a) contribuição para o esclarecimento teórico-conceitual dos direitos 
fundamentais sociais conforme seu entendimento atual, (b) com demonstração das 
formas de sua concretização no Estado contemporâneo, especificamente o brasileiro.  
O desenvolvimento teórico da pesquisa está sendo feito pelos alunos de graduação, que 
integram a equipe de trabalho. Nele está se procedendo (i) à demonstração dos direitos 
fundamentais como direitos subjetivos prima facie tornados definitivos mediante a máxima 
da proporcionalidade; (ii) ao desenvolvimento do conceito de mínimo existencial; (iii) à 
fundamentação de sua justiciabilidade e abordagem do argumento da reserva do possível 
e a divisão de competências entre os poderes.
Para que se tenha melhor conhecimento da situação empírica em que se encontra o Brasil 
nesse contexto, os alunos de ensino médio Lucas Martins e Ana Karla Anastácio de Assis 
têm dado sua importante contribuição no levantamento de dados relativos à capacidade 
financeira nacional para viabilização do exercício dos direitos fundamentais sociais. Os 
bolsistas têm coletado dados relacionados ao orçamento público e sua destinação junto ao 
Ministério da Educação; Ministério da Saúde; Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Em de março de 2015, o aluno Lucas renovou sua bolsa e a aluna Ana Karla ingressou no 
projeto de pesquisa. No momento, os alunos terminam o levantamento de dados no 
Ministério do Desenvolvimento social e combate a fome, os quais foram levados às 
reuniões semanais da equipe de pesquisa e ali debatidos.
Como se trata de pesquisa ainda em desenvolvimento, pode-se basicamente apenas 
relatar o processo de sua realização, sendo ainda precipitado extrair todas as conclusões, 
cuja cientificidade demanda a maturidade de seu debate crítico e reflexão criteriosa.
Têm-se cumprido os objetivos propostos com a análise semanal qualitativa do material 
coletado e o constante estímulo aos bolsistas em sua capacidade de exposição, análise e 
síntese, atividades que têm desempenhado com sucesso, desenvolvendo assim sua 
habilidade crítica.
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Resumo: 

Até hoje, os indígenas foram percebidos como povos incultos e incivilizados e que 
necessitariam, portanto, de ajuda dos povos civilizados para alcançarem o mais alto nível 
sociocultural. Tal fato resultou de uma análise histórica distorcida a respeito daqueles 
povos, pois não foram classificados como alvos prioritários, já que eram povos “sem 
História”, isto é, que por não possuírem escrita não haviam criado registros históricos.  
Essa perspectiva foi reforçada pelos estudos antropológicos que constataram a diminuição 
do número de indígenas e vislumbraram a sua possível “integração” à sociedade dita 
“civilizada”. Essa forma de entender os povos indígenas brasileiros sofreu profundas 
modificações a partir do final dos anos 1980 e 1990 e nesse sentido os trabalhos de John 
Monteiro foram essenciais para as novas gerações de historiadores. Inserem-se nesse 
contexto, além dos trabalhos acadêmicos, a promulgação da lei 11.645/08 que, 
impulsionada pelos movimentos sociais tornou obrigatório o ensino de história e da cultura 
afro-brasileira e indígena. 
Analisamos os impactos da Lei, sobre os livros didáticos. Realizamos um levantamento 
em coleções do Fundamental e Médio, anteriores e posteriores à Lei. Evidenciou-se que, 
mesmo antes da Lei, aspectos referentes à organização política e cultural, especialmente 
quanto ao período anterior à chegada dos europeus foram levados em conta. Isso foi 
percebido nos volumes do 7º Ano, quando sempre se levou em consideração a descrição 
e análise a partir do olhar europeu. No volume do 8º ano (Figueira/Vargas), ou no volume 
do 8º ano (Cotrim) que se refere apenas à quantidade de indígenas que restaram na época 
da independência. As coleções do Médio não apresentaram nada de diferente, tratando os 
povos indígenas de maneira mais aprofundada somente nos capítulos dedicados à 
conquista e colonização. 
Concluindo, percebemos que a temática indígena deveria inserir-se didaticamente dentro 
dos temas transversais à medida em que trata-se, atualmente, de uma questão de direitos 
humanos e de direito à terra. Essa perspectiva deveria iluminar os estudos históricos para 
trazer à tona a história indígena, já que o conhecimento do passado é algo em progresso 
em incessante transformação.
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Resumo: 

O envelhecimento da população é uma conquista no processo de humanização de um 
povo. De acordo com projeções mais recentes da Organização Mundial de Saúde, uma 
em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos ou mais e deve atingir a proporção de uma 
em cada cinco pessoas por volta de 2050 (22% da população global). No entanto, o 
envelhecimento populacional vem acompanhado pelo aumento no número de quedas da 
população idosa, cujas consequências podem ser físicas (desde leves fraturas ao óbito) 
ou psicológicas (medos ou traumas). As causas das quedas são compostas por um 
conjunto de fatores biológicos, comportamentais, socioeconômicos e ambientais. No 
presente trabalho, o enfoque se deu sobre os fatores ambientais, por se tratar de um 
estudo à luz da arquitetura de interiores. O objetivo principal consiste em compreender 
como o ambiente físico (fatores extrínsecos) pode influenciar no risco de queda de idosos 
no interior dos domicílios. Metodologicamente foi realizado um estudo da literatura 
pertinente, incluindo as normas nacionais, as quais visam orientar na elaboração de 
projetos para esta parcela da população. Este levantamento permitiu uma melhor 
compreensão do problema juntamente com a coleta de dados empíricos, através de 
entrevistas com o público-alvo. Durante o processo de coleta de dados, principalmente ao 
longo da revisão de literatura normativa, constatou-se que as leis e normas que abordam o 
tema da acessibilidade para idosos independentes no ambiente domiciliar são precárias. O 
desenvolvimento da pesquisa permite ter uma noção quanto às causas e ambientes mais 
propensos à ocorrência de quedas. Espera-se que, a partir da discussão e 
compatibilização dos dados empíricos e teóricos, a pesquisa aponte as principais causas 
de queda de idosos no ambiente domiciliar. Como desdobramentos, aponta-se a 
necessidade de um maior debate sobre o tema, impulsionando novas pesquisas a partir do 
diagnóstico vislumbrado. O estudo se mostrou de grande importância, pois há um 
crescente número de idosos que residem sozinhos e que necessitam de maior autonomia 
para realizar suas atividades diárias.
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Resumo: 

Esta pesquisa tem como tema o setor terciário e sua relação com a cidade, do ponto de 
vista da sua dinâmica com o Ambiente Construído. O comércio é uma atividade social. 
Dentre as diversas atividades, os supermercados merecem destaque, pois surgiram de 
uma necessidade de consumo da população e, desde a década de 1930 até os dias 
atuais, eles influenciam nas dinâmicas urbanas. No Brasil, junto com o advento da 
urbanização, o setor terciário também se ampliou e se adaptou à nova realidade da cidade, 
tanto se localizando em regiões específicas, quanto adotando tipologias arquitetônicas, de 
acordo com o seu público-alvo. O objetivo principal foi estudar e aprofundar os 
conhecimentos dos supermercados, arquitetônica e urbanisticamente. Para o início da 
pesquisa trabalhou-se com a hipótese de que os supermercados seguem uma lógica 
socioeconômica que influencia no planejamento urbano. Algumas questões nortearam o 
andamento da pesquisa, foram elas: O que levou o desenvolvimento dos supermercados? 
Como eles se comportam em Juiz de Fora? Qual a influência dos supermercados no 
planejamento urbano? A metodologia da pesquisa foi de ordem teórica, com revisão 
bibliográfica nos sites de pesquisa: Google Acadêmico, Portal SciELO e Portal Capes. 
Além de levantamento de dados nas redes de supermercado presentes na Avenida Barão 
do Rio Branco, Supermercado Bahamas e Bretas, assim como no Sindicato do Comércio 
e na Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Como resultado destaca-se que os 
supermercados seguem uma lógica espacial de acordo com a empresa e seu público-
alvo. Os dados levantados e analisados levam à conclusão de que os supermercados 
localizados na Avenida Barão do Rio Branco visam atingir a demanda do público vigente da 
região, sendo cada uma de suas bandeiras voltadas a uma determinada classe social, 
usando de aspectos físicos e estruturais para despertar o interesse desejado. 
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PRÁTICAS DOCENTES EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS
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Resumo: 

Considerando a importância da prática docente dos professores em início de carreira nos 
anos iniciais, buscamos com este trabalho fazer um levantamento de dados com o 
objetivo de conhecer quais as impressões e os sentimentos desses docentes sobre os 
principais desafios enfrentados na sua prática e as estratégias de enfrentamento por eles 
utilizadas. Nosso trabalho, busca dar suporte à pesquisa desenvolvida por professores da 
área de educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tratam da formação 
docente nos anos iniciais, nas áreas de ciências e matemática. Inicialmente, buscamos os 
artigos nos anais de duas edições do Congresso Internacional sobre Professorado 
Principiante e Inserção Profissional à Docência. Para tanto, usamos como critérios a 
busca nos títulos pelas palavras matemática, ciências e anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Encontramos um total de 41 trabalhos, sendo 10 relacionados à ciência, 11 
à matemática e 20 aos anos iniciais do Ensino Fundamental. A categorização dos artigos 
publicados baseou-se nos seguintes aspectos: metodologias adotadas nas pesquisas, 
propostas didáticas, dificuldades na atuação docente, predominância de aulas práticas 
frente as teóricas, elaboração de recursos didáticos com o objetivo de unir teoria e prática, 
etc. Além disso, buscamos verificar se os autores que tiveram trabalhos nas duas edições 
permaneciam discutindo a mesma temática. 
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COUTINHO (ORIENTADORA)

 
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 bolsista de ensino médio participou da 
discussão teórica 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. O trabalho da bolsista foi 
realizado, sobretudo, na etapa de catalogação e definição do recorte empírico do material 
jornalístico a ser analisado. 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: 

A pesquisa de Iniciação Científica Júnior representou uma experiência de investigação que 
permitiu ao aluno do Ensino Médio vislumbrar a pesquisa como uma possibilidade para o 
seu futuro. No Projeto de Pesquisa “A iniciação a pesquisa científica: políticas públicas e 
educacionais” a bolsista supracitado vivenciou o universo da pesquisa científica, 
principalmente nas etapas de coleta e registro de dados. O objetivo central desse trabalho 
de pesquisa foi analisar as políticas públicas voltadas para a Educação Infantil no município 
de Juiz de Fora/MG, no qual buscamos compreender como o Município em questão tem se 
organizado para elaborar e implementar as políticas públicas municipais para a Educação 
Infantil após 1996, tendo em vista as novas determinações legais.  A partir das indicações 
mencionadas e com a intenção de nortear o estudo realizado, alguns objetivos foram 
tecidos para auxiliar a afinar o “olhar” desta pesquisa acadêmica, quais sejam: identificar e 
recuperar as determinações legais pós Constituição de 1988; reconstituir a trajetória das 
políticas municipais no período delimitado neste estudo; analisar como o Município se 
organizou para cumprir as novas determinações em relação à Educação Infantil e 
caracterizar a constituição da Educação Infantil resultante desse processo. O bolsista 
participou das etapas que envolveram: coleta e leitura de documentos oficiais; coleta de 
informações sobre tema, no Setor de Memória da Biblioteca Murilo Mendes, no jornais 
Tribuna de Minas e de entrevistas semiestruturadas com profissionais que participaram do 
processo de discussão, efetivação e implementação das políticas em prol da infância 
juizforana. Considero que o bolsista se tornou um sujeito investigador e observador das 
etapas de pesquisa, contribuindo para sua formação. 
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Resumo: 

Várias universidades e instituições de ensino superior possuem projetos de extensão que 
buscam uma maior aproximação com o ensino médio e fundamental, promovendo a 
introdução de novas tecnologias educacionais basedas na tecnologia da informação e de 
disciplinas de lógica e programação de computadores nesses níveis. Esses projetos
contribuem para idenficar talentos e vocações, de modo a melhor orientá-los e despertar 
seus interesses para as carreiras acadêmica, científica e tecnológica. Os jovens 
atualmente possuem um grande contato e facilidade de utilização de máquinas 
computacionais e seus recursos. Entretanto, desconhecem a Computação enquanto 
ciência. Assim, proporcionar conhecimento de conceitos e habilidades da área de forma 
acessível para os estudantes é uma necessidade nos programas educacionais. 
Neste trabalho foi proposto o estudo de tópicos da Física do ensino médio usando 
ferramentas de visualização e de modelagem em um ambiente virtual de aprendizagem 
computacional. Como as animações  foi possível estudar e compreender fenômenos que 
variem com o tempo, tornando o processo pedagógico mais direto, e mais simples, 
promovendo o contato do estudante com as idéias centrais que se deseja mostrar. Por ser 
uma ferramenta cognitiva para auxiliar a internalização de conhecimento simbólico, 
o Modellus corrobora a visão sobre o processo de aprendizagem que fundamenta a 
utilização de softwares de caráter exploratório. O modelo apresentado usa o lançamento 
de projétil como modelo base para o nosso estudo. 

 
Palavras-chave: 

visualização , conceitos , físicos  



 
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área:Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  
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Resumo: 

A construção de modelos de redes vasculares é muito importante para imitar as
estruturas geométrica e topológica dos vasos ao nível da circulação periférica. A
representação adequada da arquitetura da rede vascular é necessária para estudar a
hemodinâmica do sistema arterial humano. Neste projeto, foi estudada a lei física de
Poiseuille, que trata do escoamento de um fluido Newtoniano dentro de um tubo rígido
cilíndrico. Em particular, neste projeto, o fluido considerado é o sangue e o tubo rígido
cilíndrico modela de forma simples um vaso da rede vascular. Também foi investigada
a lei matemática de Murray, que relaciona os raios do pai e dos filhos em uma
bifurcação através de uma lei de potência. Ambas as leis foram implementadas
computacionalmente utilizando a linguagem de programação C e os resultados obtidos
serão discutidos neste Seminário de Iniciação Científica. Em destaque, redes vasculares 
foram obtidas empregando um método baseado em princípios de otimização, tais
como o de menor volume intravascular total. Bem como, foram estudadas como
mudanças nos parâmetros deste método afetam as estruturas geométrica e topológica
das redes vasculares.
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Resumo: 

O presente trabalho refere-se à apresentação de uma pesquisa em andamento sobre o 
desenvolvimento de práticas educacionais em ambientes virtuais de aprendizagem 
colaborativos. O projeto de pesquisa desenvolve estratégias de ensino, com o recurso do 
computador, utilizando softwares educacionais, selecionando e produzindo situaçãoes 
problemas fundamentados na Educação Matemática. Justificamos nosso empreendimento 
para a implementação desta nova abordagem pedagógica sob três fatores. O primeiro 
fator, motivar os alunos na aprendizagem dos conhecimentos matemáticos com a 
utilização dos softwares educacionais. O segundo, adotar ações mais dinâmicas de 
ensino, com a finalidade de gerar procedimentos de intervenção sobre a prática com a 
representação visual e a manipulação de objetos de aprendizagem. E o último fator, mas 
não menos importante, proporcionar a integração dos alunos com a tecnologia, que 
ocorrerá na medida em que participa das atividades propostas. Desta forma, até o 
momento, o projeto de PROBIC-JR tem contribuído de modo geral, para desenvolver o 
conhecimento didático, por meio das ações pedagógicas realizadas com o GeoGebra, 
este software educacional com propriedades de visualização e manipulação; o que exige 
do bolsista criar, buscar e procurar tanto materiais como recursos que deem suporte 
pedagógico ao blog de Geometria Dinâmica, no site do colégio. Os bolsistas de Iniciação 
Científica - Júnior participam colaborando em todas as etapas da execução do projeto, 
uma experiência singular, que contribui para sua formação como pesquisador iniciante, ao 
desenvolver neles a reflexão constante, além da orientação para a superação das 
dificuldades. Neste ambiente de discussão e reflexão sobre a pesquisa, já apresentamos o 
trabalho no encontro nacional dos colégios de aplicação, agora, esperamos ao final deste 
ano publicar um livro eletrônico com as atividades produzidas. Em suma, nossa proposta é 
continuar elaborando situações de aprendizagem com os softwares educacionais, bem 
como apropriar dos aplicativos da internet para fins pedagógicos. Esses recursos 
contribuirão para a articulação entre a tecnologia educacional e a aprendizagem 
matemática.
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Resumo: 

A Educação Matemática configura-se como uma área consolidada com diversas frentes 
de pesquisa no Brasil e no exterior. Uma das frentes, ainda nova nessa área, é a que faz 
investigações de cunho financeiro-econômicas, com abordagens metodológicas 
qualitativas, referentes à Educação Financeira e Tomadas de Decisão. A recente 
ascensão econômica de milhões de brasileiros agregado à incipiência do brasileiro em 
lidar, após épocas de hiperinflação, diversos planos econômicos, com instrumentos 
financeiros como cartão de crédito/débito, prestações, cheque especial, etc, coloca um 
desafio a cada indivíduo-consumidor em contato com novas situações e operações 
financeiras, ainda pouco familiares para muitos consumidores. Somado a isso, o aumento 
das possibilidades de consumo torna necessário promover a educação financeira, para 
despertar a consciência da população quanto às suas decisões individuais e familiares 
relacionadas a seus recursos.  Neste projeto, ao longo de seu desenvolvimento, os 
pesquisadores-bolsistas: (i)Estudaram conteúdos básicos da Matemática Financeira e 
suas potencialidades para tomada de decisão; (ii) Utilizaram-se de conteúdos da 
Matemática Financeira o desenvolvimento do senso crítico e da literacia financeiro-
econômica; (iii) Investigaram no campo como funciona a Garantia Estendida, as leis que a 
regem e como os indivíduos-consumidores lidam com esse seguro; (iv) Atualizaram-se 
quanto aos livros de educação financeira e suas propostas no atual contexto econômico da 
população brasileira; (v) Conviveram semanalmente com pesquisadores do Grupo de 
Investigações Financeiro-Econômicas em Educação Matemática (GRIFE/UFJF), no qual 
puderam aprender os quefazeres de um grupo de pesquisa e a metodologia científica de 
cunho qualitativa desenvolvida nas ações e investigações de contextos financeiro-
econômicos; (vi) Estudaram situações-problema de cunho financeiro-econômico e 
possibilidades de tomada de decisão; (vii) Participação dos pesquisadores-bolsistas em 
seminários e eventos de Educação Financeira ocorreidos em 2015 em Juis de Fora e na 
UFJF. Em suma, houve um intenso envolvimento dos bolsistas de modo a aprofundar seus 
conhecimentos da área de Educação Financeira  e Metodologia de Pesquisa Qualitativa. 
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MINI-TABELA PERIÓDICA INTERATIVA: DIVULGANDO A QUÍMICA ATRAVÉS DE UM 
OBJETO EDUCACIONAL

Patrícia Abranches Geraldo (Bolsista PROBIC-Jr/FAPEMIG); Loren Martins Gonçalves 
(Bolsista PROBIC-Jr/FAPEMIG); Eloi Teixeira César (ORIENTADOR)

A classificação periódica dos elementos é uma das ferramentas de maior importância para 
a química, e que quando bem utilizada permite um melhor aprendizado desta ciência. 
Contudo, devido à dificuldade dos profissionais em motivar os alunos para este assunto, 
ou mesmo a crenças enganosas transmitidas entre uma geração e outra de estudantes, 
estes continuam acreditando que o estudo da tabela periódica é uma atividade maçante, 
de que será necessário decorá-la e que ela não tem nenhuma utilidade ou correlação com 
o mundo que nos cerca.   Para contribuir na redução destes mitos, em 2009, com o apoio 
da FAPEMIG, foi totalmente desenvolvida no Centro de Ciências da UFJF, uma “Tabela 
Periódica Interativa”, que tem 3,2 m de comprimento e 2,2 m de altura. Ela consiste de um 
móvel com o formato de uma tabela periódica, no qual amostras de 83 elementos 
químicos em sua forma elementar estão dispostas em caixas fechadas com vidros onde 
estão jateados os símbolos, nomes e números atômicos dos elementos. As caixas 
contêm também aplicações no cotidiano dos elementos químicos (como remédios, 
cosméticos, peças eletrônicas etc) bem como amostras de minerais dos quais se obtém 
cada elemento específico.Contudo,  visto o grande número de escolas de Juiz de Fora e 
região, e também ao fato de que muitas destas escolas não possuem recursos para se 
deslocarem para a realização de atividades fora do ambiente escolar formal, muitos alunos 
acabam não tendo a oportunidade de participarem desta importante atividade, de modo a 
facilitar o seu aprendizado e ao mesmo tempo despertar o seu interesse pela química. 
Esta atividade teve como objetivo principal a divulgação para o público escolar da “Mini 
Tabela Periódica Interativa”, produzida nos moldes da Tabela Interativa do Centro de 
Ciências. A Mini Tabela tem uma dimensão de 1 m de comprimento por 0,70 m de altura e 
conta com amostras reais de 83 elementos químicos, e na parte superior central, um tablet 
contém as informações históricas sobre o elemento, suas propriedades físicas e químicas 
além de informações sobre aplicações dos elementos no cotidiano. A Mini-tabela pode ser 
levada para a sala de aula pelos professores de química, contribuindo assim para um 
aprendizado mais contextualizado.

tabela periódica Centro de Ciências espaço não-formal


