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MINI-TABELA PERIÓDICA INTERATIVA: CCONTINUANDO A DIVULGAR A 
QUÍMICA ATRAVÉS DE UM OBJETO EDUCACIONAL

 
Autores: 

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

 
Resumo: 

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.
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TRAÇOS DA HISTÓRIA DO CURRÍCULO PARA A EDUCAÇÃO MUSICAL ESCOLAR: UM 
ESTUDO DA SELEÇÃO CURRICULAR A PARTIR DA ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 

BRASILEIROS

 
Autores: 

LAURA PINTO DOS SANTOS (BOLSISTA-PROBIC/JR); LUANA MUSSER LIMA DE 
SOUZA (BOLSISTA-PROBIC/JR); MARCUS VINÍCIUS MEDEIROS PEREIRA 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O projeto tem como objetivo principal mapear traços da configuração curricular do 
conteúdo Música nas diferentes conformações disciplinares em que este foi trabalhado ao 
longo da história da educação básica no país. Toma-se como fontes uma amostragem de 
livros didáticos adotados nos diferentes espaços temporais delimitados pela legislação 
referente ao ensino de música nas escolas de educação básica brasileiras. Trabalha-se 
com a hipótese de que uma seleção e sistematização dos conhecimentos foram 
efetuadas pelos conservatórios e transpostas para o ambiente escolar sendo naturalizadas 
ao longo do tempo como seleção e sistematização oficiais para o ensino de música. As 
bolsistas realizaram uma revisão de literatura, levantando dissertações e teses produzidas 
em diferentes áreas tendo como tema os livros didáticos, a história do currículo e a 
música. O resultado mostrou que poucas pesquisas dedicaram-se a este tema. 
Posteriormente, realizou-se uma busca por menções à música na legislação educativa 
brasileira, identificando as diferentes normativas acerca do conteúdo/disciplina entre 1838 
e os dias atuais. Embora presente desde a fundação do Colégio Pedro II, em 1838, a 
Música apresenta-se de diferentes formas de acordo com as diferentes finalidades 
educativas assumidas pelas escolas de educação básica, ora como disciplina, ora como 
atividade educativa, ora como conteúdo. Os resultados das análises dos diferentes livros 
didáticos têm fortalecido nossa hipótese inicial: os princípios da teoria musical – 
principalmente relacionados à notação musical – têm se configurado como o 
conhecimento legitimado para o trabalho escolar, de maneira análoga à seleção destinada 
à formação dos músicos nos conservatórios. No atual estágio da pesquisa, as bolsistas 
estão analisando os livros de Arte para o Ensino Médio aprovados no Edital do Plano 
Nacional do Livro Didático – 2015. Em suas primeiras aproximações, é possível perceber 
ao mesmo tempo traços da tradição (trabalho com o “parâmetros do som” e com a 
notação musical), e, também, tentativas de aproximação do contexto cotidiano dos jovens, 
abordando gêneros como o Rap e grupos como os Beatles.
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ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS DE ENSINO DE QUÍMICA PARA O TRABALHO COM 
APRENDIZES CEGOS

 
Autores: 

Isadora Bitencourt Baesso BOLSISTA-PROBIC/Jr
Luis Filipe de Paula Ferreira de Oliveira BOLSISTA-PROBIC/Jr
Jomara Mendes Fernandes COLABORADORA
Maria Helena Zambelli COLABORADORA
Ivoni de Freitas Reis COORDENADORA

 
Resumo: 

Muitas vezes os docentes, que possuem alunos com necessidades educacionais 
especiais em suas salas de aula, não levam em consideração que esse aluno, seja qual 
for sua deficiência. 
Em uma aula de Química, ao ministrar seus conteúdos o professor costuma representar 
no quadro o fenômeno químico do qual está falando, na forma de reações, símbolos, 
estruturas das moléculas e equações químicas em um ambiente predominantemente 
visual. (CAMARGO E NARDI, 2007, p. 379). 
Nesse sentido, o emprego de recursos didáticos que utilizem todos os sentidos acessíveis 
ao aluno cego poderá ser mais produtivo para sua aprendizagem. Como o cego não 
possui um contato com o ambiente físico, a não utilização de um material adequado pode 
levar a um ensino baseado na simples repetição verbal, sem vínculo com a realidade. 
Para o ensino de química, ou ciências, é necessária a adaptação de materiais 
pedagógicos. Os materiais adaptados devem permitir percepções táteis, por apresentar 
diferentes texturas para atender aos cegos. Os recursos didáticos necessitam explorar as 
percepções do seu público alvo, sendo necessário o conhecimento das necessidades e 
das habilidades do sujeito para o qual se destina. Os materiais aliados às aulas teóricas e 
práticas, auxiliam os alunos cegos a perceberem o assunto com mais clareza, facilitando 
a compreensão conceitual do conhecimento a ser trabalhado. 
Envolver alunos que ainda cursam o Ensino Médio em projetos do tipo júnior traz inúmeros 
benefícios, tais como: favorece o envolvimento do aluno bolsista com o fazer ciências e o 
ser cientista; desperta a vocação científica e incentiva talentos em potencial; desenvolve a 
aprendizagem do aluno para o conteúdo a ser trabalhado; amplia a articulação e o contato 
entre instituições de ensino superior e a escola; e dentro do âmbito da inclusão, desperta o 
aluno para as questões de sociedade, diferenças e igualdades, de direitos e deveres, e na 
aceitação do diferente. 
Nesse projeto, em parceria com alguns cegos da Associação de Cegos de Juiz de Fora, 
destacamos a criação de estratégias didáticas que de fato auxilie o professor em sua 
prática docente junto a alunos cegos incluídos, bem como a confecção de novos materiais 
didáticos adaptados para cegos.
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A LEI 10.639/03 E O TRATO COM AS MANIFESTAÇÕES DE ORIGEM AFRO-
BRASILEIRAS QUE INTEGRAM O UNIVERSO DA CULTURA CORPORAL NA ESCOLA.
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THIAGO BARRETO MACIEL (ORIENTADOR); ADRIANE SILVA TOMAZ 
(COLABORADOR); ELIETE DO CARMO GARCIA VERBENA E FARIA 
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Resumo: 

Este projeto trata das manifestações afro-brasileiras no contexto escolar, baseado na lei 
10.639/03, e tem como objetivo perquirir se há em escolas da rede municipal o trato 
sistematizado com as manifestações de origem afro-brasileiras que integram o universo 
da cultura corporal nas aulas de Educação Física e outros espaços escolares, atentando 
para os seguintes aspectos: investigar se as escolas atendem à lei 10.639/03 em seu 
Projeto Político Pedagógico; compreender as implicações e avanços da lei nas escolas, 
em especial no trato com a cultura corporal; mapear as manifestações de origem afro-
brasileiras que integram o universo da cultura corporal e que são trabalhadas de forma 
sistematizada na escola. A pesquisa tem sido desenvolvida, especificamente, nos Centros 
de Atendimento Integrado à criança (CAIC), que são escolas de ampla infraestrutura e de 
oferta diferenciada de projetos curriculares e extracurriculares, a saber: Escola Municipal 
CAIC Profa. Núbia Pereira de Magalhães; Escola Municipal CAIC Rocha Pombo; e Escola 
Municipal CAIC Prof. Helyon de Oliveira. São utilizados os seguintes procedimentos 
metodológicos: análise documental e entrevista semiestruturada com professores e 
coordenação pedagógica dos CAIC. A pesquisa segue o percurso ancorado na visão 
materialista da realidade (em contraposição às correntes filosóficas idealistas); na história 
como ciência (como reação à denominada virada linguística); e na dialética como lógica de 
análise (em superação à lógica formal). O projeto encontra-se em curso e, até o momento, 
foram realizadas pesquisas e estudos de algumas produções científicas sobre o tema 
pesquisado, que  foram debatidas com orientação, bem como oficinas de formação de 
diferentes manifestações afro-brasileiras tais como jongo, maracatu, capoeira dentre 
outras. Além disso, foram estabelecidos contatos com os CAIC, ocorrendo encontro 
presencial com a Escola Municipal CAIC Profa. Núbia Pereira de Magalhães, com a qual foi 
firmada e rubricada uma declaração de autorização para a realização da pesquisa com os 
professores que concordarem com o projeto supracitado. 
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Resumo: 

A Mata do Krambeck é a maior Unidade de conservação Ambiental dentro do município de 
Juiz de Fora e, em parte dessa mata, está sendo instalado o Jardim Botânico da UFJF. 
Antes que o mesmo seja aberto à visitação pública, tornou-se necessário o conhecimento 
da fauna, sua riqueza e abundância. No que se refere aos insetos encontra-se em 
desenvolvimento o projeto de pesquisa “Avaliação dos fatores abióticos sobre a 
entomofauna do Jardim Botânico da UFJF, Juiz de Fora, MG”, que exige do bolsista BIC 
grande esforço, pois a cada coleta mais de mil exemplares são coletados e trazidos para 
triagem, identificação e acondicionamento nos armários entomológicos instalados na sala 
de coleções de Invertebrados do DZOO, além da busca de dados meteorológicos em sites 
específicos. Os bolsistas PROBIC-Jr - FAPEMIG participam deste trabalho, mais 
especificamente das coletas, triagem e separação dos grupos de artrópodes, tendo a 
oportunidade de aprender muito, pois o trabalho de triagem do material coletado demanda 
a utilização de microscópio-estereoscópico e pranchas de identificação, o que amplia o 
seu conhecimento na prática. As atividades estão sendo desenvolvidas pelos bolsistas nas 
dependências do laboratório de Artrópodes do DZOO, e compreenderam as coletas 
mensais, a triagem do material e a fixação em álcool a 70%, a separação por classes e 
ordens com o auxílio de bibliografias pertinentes, microscópio-estereoscópico e pranchas 
de identificação, o acondicionamento em recipientes de vidro e a etiquetagem. Além disso, 
os bolsistas pesquisam dados meteorológicos em sites específicos e os fornecidos pelo 
Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental da UFJF. Por sua vez, esta experiência 
possibilita aos bolsistas o contato com um laboratório de pesquisa científica, a utilização 
de instrumentos ópticos, o conhecimento prático sobre artrópodes, principalmente insetos, 
foco deste trabalho, Unidade de Conservação Ambiental e biodiversidade e outros, 
iniciando-os na pesquisa campo-laboratório.
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Autores: 
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Resumo: 

A presente proposta teve como objetivo a caracterização de núcleos interfásicos e a 
viabilidade polínica de Mimosa caesalpiniifolia (Sansão do Campo), utilizando sementes e 
botões florais de indivíduos de 20 populações de Sansão do Campo encontradas em 
diferentes cidades da Zona da Mata Mineira, respectivamente. Para isso, os bolsistas 
trabalharam com material fixado e fresco, coletados nos dias das análises. Para a 
caracterização dos núcleos interfásicos, após a germinação de sementes de cada 
população, as raízes com cerca de 1 cm foram coletadas e fixadas em etanol-ácido 
acético v:v (3:1) e após 24h de fixação, as raízes foram lavadas e digeridas em uma 
solução de pectinase (20%) celulase (10%) para posterior preparação de lâminas pela 
técnica de dissociação celular. Em seguida, sob microscopia de luz, 100 núcleos de cada 
população foram fotografados, medidos e classificados como semi-reticulados, segundo o 
padrão de heterocromatina observada pela coloração com Giemsa, DAPI e CMA3. Para o 
estudo da viabilidade polínica, botões florais fixados e frescos foram abertos e os polens 
retirados de anteras e depositados em lâminas de microscopia. Em seguida, com a 
utilização dos corantes carmim acético,  e a fluoresceína, foram obtidas as estimativas da 
viabilidade polínica das diferentes populações estudadas por meio de análises em 
microscopia de luz. Todas as populações apresentaram percentuais elevados de 
viabilidade polínica, sendo o menor valor encontrado foi de 90% e o mairo 98% entre as 
populações, indicando que esta espécie apresenta uma meiose normal. Os dados obtidos 
aqui, complementam a caracterização biológica da importante espécie em questão. 
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TRADUÇÃO E VISIBILIDADE DE CULTURAS INDÍ"The Guardian of Yosemite" para o 
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Autores: 
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JUNIOR); CAROLINA ALVES MAGALDI (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

O presente projeto visa investigar as formas pelas quais os processos de tradução de 
lendas indígenas podem contribuir para a visibilidade de suas culturas fonte. Para tal, foi 
feita uma investigação dos meios digitais, editoriais e de mercado nos quais foram 
vinculadas lendas indígenas brasileiras. Em seguida, tal cenário foi analisado a partir dos 
conceitos de polissistema (EVEN-ZOHAR, 2001) e de visibilidade (VENUTI, 1995). O 
projeto será concluído com a tradução da lenda "The Guardian of Yosemite" para a língua 
portuguesa e com a versão da narrativa "Lenda de criação das Cataratas do Iguaçu" para a 
língua inglesa, aplicando, assim, os conhecimento adquiridos sobre os processos de 
tradução e seu impacto na visibilidade de culturas periféricas.     
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Resumo: 

Zygopetalum (Orquidaceae) compreende 14 espécies sul-americanas. Z. maculatum 
compartilha características morfológicas com alguns outros taxa do gênero e, portanto, 
formam o complexo “Zygopetalum maculatum”. Objetivou-se colaborar para a 
elucidação de problemas taxonômicos que envolvem o grupo com foco para  
representantes do estado de Minas Gerais. Preparações cromossômicas e estimativas 
da quantidade de DNA foram o métodos utilizados. Para mensurar o genoma, 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 iodeto de propídeo 
(10mg/mL). 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 ploidia por população. Foi 
observada variação tanto dentro quanto entre populações, sendo que para algumas 
localidades como Passa Quatro (2n=96) e Pico do Itambé (2n= 96) não houve variação 
entre os indivíduos. Indivíduos da Serra do Cipó apresentaram 10,55 pg e 14,05 pg, 
enquanto que em São Thomé das Letras observou-se maior variação entre citótipos 
com 7,38 pg, 10,50 pg e 14,01 pg de DNA. Os três níveis de ploidia no complexo 
foram diretamente relacionados aos números cromossômicos de 2n=48; 2n=72; 2n=96 
respectivamente. Os dados indicam um processo evolutivo com eventos de 
poliploidização e possível formação de híbridos. (Auxílio financeiro: Fapemig, Fapesp)
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ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS APLICADA AO LETRAMENTO ESTATÍSTICO DE 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

 
Autores: 

GABRIELA MARTINS NETTO (BOLSISTA PROBIC/JR); LUPERCIO FRANCA 
BESSEGATO (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

A Estatística exerce um papel fundamental em nosso pensamento crítico, pois ela trata de 
uma das necessidades humanas mais básicas – a necessidade de descobrir mais sobre 
o mundo e como ele funciona diante de variação e incerteza. Assim, o letramento 
estatístico dá ao cidadão a capacidade de interpretar informação quantitativa, a qual é uma 
necessidade permanente para a tomada de decisões. Diante dessa realidade, é preciso 
preparar o cidadão para que compreenda o processo de geração das informações 
estatísticas, a fim de que seja capaz de questionar, solicitar informações complementares 
e decidir conscientemente. É essencial que essas discussões permeiem o ensino de 
Matemática da Educação Básica. 
Por outro lado, o mundo a nossa volta está em transformação constante. Estudos 
estatísticos são apresentados regularmente em jornais e revistas, de maneira que o 
estudante tem rotineiramente acesso a exemplos interessantes e relevantes. Para a sala 
de aula, essa disponibilidade oferece com facilidade exemplos completos de delineamento, 
implementação, análise e conclusões de estudos estatísticos.
O presente trabalho apresenta a análise exploratória de dados de acidentes de trânsito na 
área urbana de Belo Horizonte, em um período de duas décadas. São utilizados diversos 
tipos de visualizações gráficas e medidas resumo, construídos pelo R, que é um pacote 
estatístico de código livre e de fácil acesso pelos alunos de ensino médio.
Os autores agradecem à FAPEMIG e ao CNPq o apoio financeiro concedido ao projeto.
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Projeto de formação humana e educação: Os Colégios de Aplicação Federais e os 
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Resumo: 

Este projeto visa compreender o estado da arte dos projetos de formação humana 
presente nos Colégios de Aplicação Federais, seja na formação dos discentes da 
educação básica, seja pela importância na formação de licenciados das mais diversas 
áreas de conhecimento em 16 universidades federais de grande relevância no país. Além 
de tentarmos compreender o quadro mais geral em que se insere nosso lócus de trabalho 
- o Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF -  e o recorte nos colégios federais, visamos 
também realizar um breve resgate histórico da fundação desses colégios.
A inquietação que nos move a pretender pesquisar, nada mais é do que investigar qual o 
tipo de formação humana que tem baseado os projetos politicos pedagógicos dos dos 17 
Colégios de Aplicação Federais, quais  as concepções de mundo de homem e de 
educação em que se apoiam e, identificar  quais são as teorias educacionais que 
sustentam esses projetos. Buscamos ainda, descobrir se alguma teoria se apresenta de 
maneira hegemônica nos referidos Colégios. No decorrer deste ano tivemos a 
oportunidade de participar de um grupo de estudos  que discute teorias educacionais com 
rodas de conversa orientadas e leituras de diferentes textos sobre o tema. No presente 
momento nos encontramos na  fase de coleta de dados documentais junto aos Colégios 
de Aplicação, no intuito de obtemos material acerca de seus projetos políticos pedagógicos 
para posterior análise desses documentos.
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Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

Educação Financeira de jovens indivíduos-consumidores

 
Autores: 

DAIANA B. ALMEIRA(PRÓBIC-JR); IVANIR RIBEIRO (PRÓBIC-JR); MARCO AURÉLIO 
KISTEMANN JR. (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O projeto intitulado Educação Financeira para jovens indíduos-consumidores faz parte de 
uma das ações do Grupo de Investigações Financeiro-Econômicas em Educação 
Matemática. O objetivo central do projeto foi propociar aos jovens indivíduos-consumidores, 
bolsistas e pesquisadores do projeto, investigar:  o custo financeiro de uma família com 
quatro componentes (2 adultos e 2 adolescentes), buscando descobrir o quanto custa a 
gerência de uma família de classe média brasileira. Num segundo momento os jovens 
pesquisadores fizeram uma pesquisa de campo para mapear o custo de uma cesta 
básica definida previamente e que, em geral, é a cesta de componentes estabelecida no 
consumo   de uma família com quatro componentes. Para tal investigou-se o custo da 
cesta em siupermercados em Juiz de Fora (MG). Numa terceira etapa os pesquisadores 
envolveram-se no investigar o funcionamento do cartão de crédito e o cheque especial e 
como esses instrumentos financeiros funcionam, quanto valem suas taxas e como os 
mesmos são regulamentados no sistema fincneiro brasileiro, uma vez que tais 
instrumentos são utilizados largamento no Brasil e, em particular, por jovens  que têm se 
endividado por desconhecer as taxas e as penalidades desses instrumentos financeiros. A 
metodologia utilizada é de cunho qualitativa e consiste de pesquisas etnográficas, 
observação participante, uso de questionários e planilhas para redação dos dados 
produzidos e analisados. Para embasar teoricamente o trabalho, os pesquisadores 
estudaram compêndios de Matemática Financeira básica, bem como literatura referente à 
Educação Financeira. Como principal resultado das pesquisas efetivadas tem-se que a 
Educação Financeira deve por meio de propostas interdisciplinares ser um conhecimento 
constante nas disciplinas, sendo discutida e problematizada por meio de tarefas como as 
apresentadas nesse projeto, por meio da pedagogis de projetos e cenários para 
investigação que promovam o desenvolvimento da literacia financeira e tomadas de 
decisão econômica nos jovens desde cedo.
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Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

A EXPANSÃO DA REDE DE GALERIAS COMERCIAIS DO CENTRO DE JUIZ DE 
FORA NA CONTEMPORANEIDADE

 
Autores: 

LUANA RIBEIRO DE ALMEIDA (PROBIC-JR); FABRÍCIO SOUZA DIAS  
(COLABORADOR); FREDERICO BRAIDA RODRIGUES DE PAULA (ORIENTADOR),

 
Resumo: 

As galerias comerciais são espaços multifuncionais de sociabilidade e de passagem 
que, normalmente, ligam uma rua à outra, contendo ou não, coberturas translúcidas e 
lojas comerciais.  O Centro de Juiz de Fora é marcado pela tipologia dos edifícios de 
galerias, numa relação ambígua entre espaços privados de uso público. A pesquisa 
sobre a ampliação da rede de galerias comerciais, em Juiz de Fora, após os anos 
2000, tem o seu foco nas galerias Marechal Shopping e Pátio Central. Sobre as quais 
nós não sabemos da existência de registros, notícias e informações vinculadas a mídia, 
telejornais, tabloides e divulgação imobiliária, portanto, a pesquisa busca por 
informações que contribuam para a coleta de dados das publicidades ligadas as 
galerias. O objetivo da pesquisa é a busca e obtenção de registros históricos e notícias 
a respeito dessas galerias, por meio de investigações realizadas no sites dos jornais da 
região, na Biblioteca Municipal Murilo Mendes, no setor de Memória, por meio de 
acesso, até o momento, aos jornais da Tribuna de Minas, a partir do ano de 2006, os 
quais não estão disponibilizados no site e também em outros jornais da região, no 
segundo momento, e, por fim, nas imobiliárias, construtoras responsáveis pelas obras e 
com as administradoras das galerias. Foram obtidos, até o momento, notícias em 
relação à economia, vendas, movimentação e acontecimentos nas galerias. Espera-se 
encontrar registros e notícias que retratem a inauguração ou andamento das obras 
durante a construção das galerias, as imagens vinculadas ao mercado imobiliário, bem 
como sobre as expectativas retratadas pela mídia local. Com essa pesquisa espera-se 
também obter e reunir mais informações afim de ampliar o conhecimento histórico do 
lote, sobre o lançamento destes empreendimentos e seu papel no imaginário urbano.
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

METODOLOGIAS DE ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO COM BRINQUEDOS 

CIENTÍFICOS

 
Autores: 

CARLA VILANI ALVARENGA (BOLSISTA_PROBIC-JR); MARINA CHRISPIM GEHRCKE 
(BOLSISTA_PROBIC-JR); PAULO HENRIQUE DIAS MENEZES (ORIENTADOR) 

 
Resumo: 

Neste projeto estamos desenvolvendo e aprimorando uma metodologia para o ensino de 
ciências para crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental baseada na construção de 
brinquedos científicos. Essa metodologia permite explorar conceitos científicos a partir de 
brinquedos construídos com materiais recicláveis ou de baixo custo que as crianças 
podem levar para casa e compartilhar o aprendizado com pais, irmãos e amigos. Na 1ª 
fase desse estudo foram feitas pesquisas no site “Toys from Trash” para selecionar 
brinquedos que tivessem relação direta com conteúdos de ciências do ensino 
fundamental, que fossem de fácil montagem e que utilizasse materias de fácil aquisição. 
Na 2ª fase iniciamos um trabalho piloto de elaboração de dois roteiros com orientações, 
passo a passo, para construção dos brinquedos. Para esses roteiros foram escollhidos 
dois carrinhos que se movimentam por meio da transformação de energia elástica e eólica 
em energia cinética. Na 3ª fase do projeto esses roteiros serão aplicados a alunos do 
ensino fundamental por meio de uma parceria com a Arcelor Mittal, como parte das 
atividades do Prêmio Arcelor Mittal de Meio Ambiente. A partir dessa aplicação serão feito 
os ajustes necessários aos roteiros e, a partir de então, retomaremos o levantamento feito 
inicialmente para produção de um catálogo de roteiros que serão posteriormente 
disponibilizados para as escolas públicas do município.
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

EDUCAÇÃO E DIFERENÇAS: DIVERSIDADE RELIGIOSA, CORPOREIDADES E 
GÊNERO

 
Autores: 

LUCIANA MARENDINO RODRIGUES (COLABORADOR); ELISA RODRIGUES 
(ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

Tendo em vista o quadro de acontecimentos recente na cena histórica nacional, em que se 
observa a efetiva participação de atores sociais ligados a diferentes tradições religiosas, 
parece relevante compreender o atual campo religioso brasileiro, suas configurações, 
arranjos, possíveis conflitos, controvérsias e demandas. Especificamente, compreender 
“como” e “em razão de quê”, os entendimentos específicos de tais atores sociais conflitam 
com as demandas de outras parcelas da sociedade não necessariamente religiosas. 
Neste sentido, importa nesse projeto a investigação da interface entre diversidade religiosa 
e gênero. Tal investigação se completa na necessidade de compreensão a respeito de 
como se constroem as identidades e as representações sobre corpo que têm lugar no 
interior dessas religiões. Como local privilegiado para o desenvolvimento dessa pesquisa, 
entende-se que a escola (um microcosmo social) pode espelhar as relações sociais, 
conflitos e controvérsias identificáveis na sociedade. Assim, ao tematizar diversidade 
religiosa, corporeidade e gênero, propomos investigar como esse tema tem sido discutido 
nas escolas públicas da rede municipal: se respaldada pelo caráter laico do Estado ou 
não? Se afinada com os acontecimentos sociais mais recente publicizados pelas mídias 
impressas e redes sociais? Se interessada em promover o debate sobre reconhecimento 
do outro e tolerância religiosa. Esta pesquisa, assim, concretiza-se por meio de debates 
que ocorrem baseados em peças fílmicas como documentários, literatura acadêmica 
(colhida por meio de pesquisa bibliográfica) e produção de textos. Todas atividades 
realizadas pelas bolsistas.
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Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

DIRETRIZES DE PROJETO DE INTERIORES DE HOSTELS NO BRASIL

 
Autores: 

RONAN DA SILVA SOUZA (PROBIC-JR 2016); PATRÍCIA TOLEDO 
(COLABORADORA); FREDERICO BRAIDA RODRIGUES DE PAULA 
(ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

Esta pesquisa pretende analisar a utilização dos conceitos e fundamentos da arquitetura 
e do design de interiores aplicados em hostels, observando-se os resultados e 
consequência nos espaços de dormir compartilhados. A pesquisa foi motivada pelo 
questionamento: “como se manifestam as relações de individualidade em quartos 
compartilhados e quais os elementos da arquitetura de interiores que potencializam 
esta individualidade. ” Admitindo-se o hostel como objeto teórico desta pesquisa, foi 
realizado um levantamento de questionamentos e coleta de informações relativas ao 
tema, bem como estudos de caso sob o olhar da arquitetura de interiores. E ainda 
considerando a questão da individualização, numa zona de conforto físico e psicológico 
do usuário do hostel como objeto empírico desta investigação. Foi possível analisar a 
relação do quarto compartilhado levando-se em conta a possibilidade de se preservar a 
individualidade dos hóspedes a partir da aplicabilidade dos conceitos de espaço-
organizacionais da arquitetura de interiores considerando as seguintes categorias de 
análise: mobiliário individual; mobiliário compartilhado; número de usuários em relação 
ao espaço; questões acústicas; fluxos; segurança; e conforto. É considerada uma 
pesquisa de natureza básica, de caráter qualitativo quanto à abordagem do problema, 
visto que um dos principais objetivos dela é compreender a dinâmica da relação entre 
indivíduos em quarto compartilhado de hostels, sendo o ambiente citado a principal 
fonte direta para coleta de dados. Quanto aos objetivos é classificada como 
exploratória e descritiva. Exploratória por compreender um levantamento bibliográfico e 
entrevistas com pessoas que obtiveram experiências diretas, exitosas ou não, com a 
situação em questão através dos estudos de casos.
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Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

Formação inicial das licenciaturas da UFJF: saberes docentes necessários para a prática 
escolar

 
Autores: 

Dirlene Pereira Cardi/Bolsista Probic-jr
Marcela Cristina Marcelino da Silva/Graduada em Educação Física-UFJF
Cátia Pereira Duarte/Profa. de Educação Física do Cap João XXIII/ vice-líder do Grupo de 
Pesquisa Práticas Escolares e Educação Física

 
Resumo: 

Resumo: A proposta deste estudo de caso etnográfico é analisar como se concebe a 
formação inicial de 60 graduandos das diferentes licenciaturas da Universidade Federal de 
Juiz de Fora que estão realizando estágio no Colégio de Aplicação João XXIII, a partir dos 
saberes docentes necessários para a prática escolar. Por meio de entrevistas semi-
estruturadas dos primeiros seis participantes e, posterior, análise de documentos 
(currículo, cadernos de campo etc), a interpretação crítica (ANDRÉ, 1995) dos dados 
permitirá que se identifique: a representação dos participantes sobre a escola e sobre a 
docência; o papel dos cursos de licenciatura na formação do professor; e, os saberes 
necessários para a docência nos tempos atuais.
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Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

Conhecendo o ITBI  do Município de Juiz de Fora

 
Autores: 

LETÍCIA PAIVA M. DA SILVA ( PROBIC JR); IAN FERREIRA ROCHA (PROBIC JR); 
ELIZABETE ROSA DE MELLO (ORIENTADORA)

 
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 estão sendo investidos 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 o aluno pesquisou um dos tributos municipais relevantes, o ITBI (imposto 
sobre a transmissão de bens imóveis), 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, o primeiro Projeto realizado no ano de 2014 
estudou o IPTU (imposto predial e territorial urbano), o segundo Projeto realizado no ano de 
2015 tratou do ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) e os informativos 
eletrônicos elaborados pelas alunas bolsistas, sob a orientação da coordenadora do 
Projeto, estão disponibilizado na página da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, como também será disponibilizado o informativo eletrônico referente a 
este Projeto, ao ITBI. 
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Área:Ciências Exatas e da Terra 

Título do Projeto:  

UM ESTUDO DE GEOMETRIA HIPERBÓLICA

 
Autores: 

ALESSANDRA MARQUES SAMARINO (BOLSISTA-PROBIC/Jr); KETLEEN ANNE FARIA 
(BOLSISTA-PROBIC/Jr); SERGIO GUILHERME DE ASSIS VASCONCELOS 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A descoberta das Geometrias não euclidianas é um capítulo fascinante da história da 
Matemática, que se inicia no próprio momento em que Euclides publicou os Elementos, 
em que apresenta a Geometria numa forma axiomática. Este método consiste de partir de 
algumas afirmações simples tidas como evidentes e chamadas postulados ou axiomas. A 
partir destes postulados são deduzidos, usando os princípios da lógica dedutiva, uma série 
de teoremas. Consegue-se assim uma exposição dos fatos geométricos conhecidos, 
devidamente fundamentada. 

As tentativas de provar o quinto postulado a partir dos outros, ao longo de muitos séculos, 
transformaram-se, ao final, no estudo das Geometrias não euclidianas e permitiram o 
entendimento de que havia toda uma família de proposições equivalentes ao quinto 
postulado. Por exemplo, o estudo das três hipóteses possíveis para a soma dos ângulos 
de um triângulo (igual, maior ou menor do que 180º) levou à descoberta da Geometria 
hiperbólica por Gauss, Lobachewsky e Bolyai. O estudo dessa nova Geometria, além de 
abrir um novo campo de estudo, permitiu o entendimento mais profundo das bases da 
própria Geometria euclidiana.

Nesse projeto, após conhecermos a história da origem das Geometrias não euclidianas, 
desenvolvemos os resultados da Geometria neutra, a geometria sem o postulado das 
paralelas. Depois, aplicamos esses resultados nas construções envolvidas nas inversões 
de figuras em um círculo e realizamos essas construções com o programa Geogebra. 
Finalmente, usamos essas construções para estudarmos o modelo do disco de Poincaré 
para a Geometria hiperbólica. 
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Área: Engenharias e Ciência da Computação 

Título do Projeto:  

VISUALIZAÇÃO DE DADOS USANDO O AMBIENTE R.

 
Autores: 

AUGUSTO CARVALHO SOUZA (ORIENTADOR); TAIS APARECIDA DE SOUZA 
(BOLSISTA-PROBIC/Jr); THALES DA SILVA SOARES PEREIRA (BOLSISTA-PROBIC/Jr)

 
Resumo: 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar, para escolas específicas, informações 
sobre a taxa de acerto, por competência, das questões do ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio). Espera-se que estas informações sobre o desempenho do aluno por 
escola e por competência possam ser úteis na auto avaliação do professor sobre o seu 
próprio trabalho, motivando e orientando alterações na condução do processo de 
ensino/aprendizagem. Para alcançarmos os resultados esperados, adotamos técnicas e 
princípios de visualização de grandes bases de dados a partir da linguagem de 
programação e ambiente R. O R é a linguagem de programação líder na Estatística e na 
Ciência de Dados, o que torna adequada a execução de técnicas de visualização de 
dados: um termo vago que abarca múltiplos conhecimentos de diversas áreas como 
Estatística, Ciência da Computação e Neurociência, cuja intenção é auxiliar as pessoas a 
compreenderem o significado dos dados, colocando-os em um contexto visual, revelando 
padrões, tendências, correlações e discrepâncias que podem permanecer obscuras no 
emaranhado de dados complexamente estruturados. Neste trabalho, analisamos os dados 
do ENEM  2014 referentes à área do conhecimento "Matemática e suas Tecnologias".  
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Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

O TELEJORNALISMO NAS EMISSORAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

 
Autores: 

LAURA MENDES DA SILVA (BOLSISTA PROBIC-JR); GUSTAVO TEIXEIRA DE FARIA 
PEREIRA (BOLSISTA XXIV PIBIC/XXVIII BIC); HELENA CRISTINA AMARAL SILVA 
(COLABORADOR); LARYSSA GABRIELE MOREIRA DO PRAZO (BOLSISTA PROBIC); 
EMANUELLE DE MOURA GOMES ESTEVES (BOLSISTA PROBIC-JR); LARA HUNGRIA 
PINTO (BOLSISTA PROBIC-JR); ILUSKA MARIA DA SILVA COUTINHO (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

O objeto de investigação do projeto são as narrativas audiovisuais construídas e 
veiculadas na televisão pública brasileira, tendo como base a Rede Minas, emissora de TV 
de Minas Gerais, e a TV Brasil, emissora vinculada à EBC com abrangência nacional. Para 
análise da materialidade audiovisual, e sua capacidade de responder às promessas do 
jornalismo público foram estruturados três eixos: Pluralidade; Diversidade e Regionalismo; 
Construção da Narrativa Audiovisual. Essas perspectivas conceituais e de avaliação quali-
quantitativa emergiram no âmbito dos estudos e ações do grupo de pesquisa Laboratório 
de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais (CNPq-UFJF), que desde 2010 investiga os 
conteúdos informativos da TV Pública, tendo entre outras referências o Manual de 
Jornalismo da EBC (2013) e os relatórios elaborados pelo grupo, inicialmente atendendo à 
demanda do Conselho Curador da empresa. 2013. Na atual fase da pesquisa dedicou-se 
maior atenção às programações de caráter local e regional, como o Jornal Minas, da Rede 
Minas, que se constituiu como objeto empírico preferencial, assim como outros produtos 
telejornalísticos veiculados pela emissora pública mineira. Além de programas semanais 
dedicados à informação e debate, analisou-se as duas edições diárias do telejornal, com 
duração de 30 minutos cada. O acesso do material foi realizado no canal do youtube 
“Jornalminastv”, e outros espaços de compartilhamento nesse rede social digital, 
considerando-se a precariedade do sinal aberto da emissora na região de Juiz de Fora. O 
trabalho de pesquisa envolveu as bolsistas de ensino médio nas atividades de catalogação 
e sistematização do acervo audiovisual, assim como em sessões coletivas de análise e 
debate do material telejornalístico objeto de análise. Também foram realizadas gravações 
e edições de peças audiovisuais a partir dos parâmetros considerados importantes para o 
exercício efetivo do direito à comunicação pelos cidadãos, um modelo ainda não 
hegemônico, mesmo nos canais públicos investigados.
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