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

 
Autores: 

LAÍS CAROLINE RODRIGUES (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); SUZANA QUINET DE ANDRADE 
BASTOS (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

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

GUILHERME SILVA CARDOSO (XVIII PROBIC 2015-16); SUZANA QUINET DE ANDRADE 
BASTOS (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

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

O estudo analisou o impacto das externalidades econômicas sobre o crescimento local, 
usando um abrangente banco de dados da economia brasileira. A estratégia de 
estimação incluiu, simultaneamente, as três dimensões das forças de aglomeração por 
meio de um modelo de painel dinâmico espacial. Além disso, procura-se controlar a 
simultaneidade entre a variável dependente do estudo e as variáveis de interesse, 
tendo em vista que pode haver causalidade reversa entre os tipos de economias de 
aglomeração e o crescimento do emprego.
Os resultados indicam que, além da estrutura econômica, os fatores relacionados ao 
tempo e às regiões vizinhas são relevantes para o crescimento local. Os resultados 
indicam que externalidades dinâmicas, originadas de um padrão histórico, são 
importantes determinantes do crescimento do emprego. Além disso, há evidências de 
externalidades espaciais, resultantes dos benefícios da proximidade geográfica. 
Para a indústria de transformação, foram encontrados efeitos benéficos para o 
crescimento local, resultantes das economias de localização (especialização). No 
entanto, não há evidências de que as economias de urbanização locais favoreçam a 
taxa de crescimento do emprego local no curto prazo. Encontrou-se também relação 
positiva entre o crescimento local e tamanho do estabelecimento, densidade e salários. 
No entanto, esses resultados não são duradouros, pois as defasagens temporais 
dessas variáveis exibiram reversão do efeito no longo prazo. No setor de serviços, os 
resultados são similares ao da indústria de transformação, com exceção de que não 
foram identificados efeitos para a diversificação setorial. 
A replicação desse estudo para verificar o impacto das externalidades estáticas e 
dinâmicas por setores, segundo o grau de intensidade tecnológica setorial, poderia ser 
uma extensão futura do trabalho atual. Outra linha de investigação consiste em avaliar a 
extensão espacial com a qual a estrutura econômica atua sobre o crescimento local. 
Finalmente, dados sobre patentes poderiam ser utilizados para a avaliar o respectivo 
papel das economias de localização e urbanização sobre a produtividade da inovação 
regional. Pesquisas sobre essas questões poderiam ampliar o entendimento sobre a 
dinâmica. 
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EDUARDO GONCALVES (ORIENTADOR); ADRIANO DE CASTRO RAMOS (XXIV 
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Resumo: 

Este relatório investigou a influência da inovação das microrregiões brasileiras sobre a 
migração de mão de obra qualificada, e ao mesmo tempo, a influência da atração de mão 
de obra qualificada sobre o nível de inovação. A medida de migração aqui utilizada foi a 
proporção de trabalhadores migrantes qualificados sobre o total da mão de obra qualificada 
da microrregião. Essa variável foi regredida em relação à inovação medida por patentes 
per capita e, em seguida, em relação à inovação medida por valor de transformação 
industrial. Além disso, foram considerados na equação outros fatores que seriam atrativos 
de mão de obra qualificada, como a região de localização (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, 
Centro-Oeste), nível de emprego, PIB per capita, distância até o centro financeiro do país, 
e IDH. As medidas de inovação foram regredidas em relação à migração e a outras 
variáveis indicadas na literatura como determinantes da inovação, tais como educação, 
percentual de grandes empresas, nível de diversificação da base industrial, e pessoal 
ocupado em áreas técnicas. Os resultados encontrados confirmam a relação de 
simultaneidade entre migração de capital humano e inovação. Conclui-se que a migração 
afeta positivamente a inovação, mas no Brasil, inovação afeta negativamente a migração. 
Os resultados indicam que o fato de uma microrregião ser inovadora não se constitui 
como um fator de atração de mão de obra qualificada, seja utilizando patentes como 
medida de inovação ou o valor de transformação industrial. Possivelmente, isso se 
relaciona ao fato de que a inovação no Brasil se concentra em microrregiões muito 
desenvolvidas que, em geral, também apresentam deseconomias de aglomeração e 
fatores repulsores de trabalhadores. O resultado sugere que os trabalhadores com 
escolaridade superior se dirigem para microrregiões cujas oportunidades de emprego não 
estejam necessariamente associadas com o grau de inovação do tecido industrial da 
microrregião.
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CAROLINA SILVA BIZOTTO (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); KRISHNA EDMUR DE SOUZA 
CHAGAS (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); ELCEMIR PACO CUNHA (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

O projeto de pesquisa teve como objetivo, através da análise do processo histórico da 
reforma curricular do curso de Administração da FACC-UFJF, determinar a presença e a 
medida de outros ideários que não o neoliberal, face à hipótese de que este, em razão de 
ser o ideário socialmente dominante, também seria dentro do curso. Para tanto, além da 
análise documental do novo Projeto Pedagógico de Curso, foram realizadas entrevistas 
com os membros da comissão de reforma curricular, a fim de apreender o curso 
processual da reforma, bem como seus debates, objetivos e parâmetros preconizados. 
Os dados, analisados a partir das contribuições teóricas de István Mészáros a respeito da 
existência de três posições ideológicas distintas – conservadora, veleitéria e radical – 
permitiram constatar que, embora possa ser demarcada a existência de ideários alinhados 
às posições veleitéria e radical, em que pese, por exemplo, a proposta da necessária 
pluralização do curso e os apontamentos relativos aos antagonismos de classe e à função 
de mediador do profissional administração neste antagonismo, respectivamente, é o 
ideário conservador, do qual o ideário neoliberal faz parte – em consonância com a lógica 
capitalista do sistema social vigente – que de fato impôs as reais determinações da 
reforma. Isso pode ser constatado, dentre outras formas, pela presença crescente das 
empresas juniores e do ideário do empreendedorismo, que passa, inclusive, a ser 
disciplina obrigatória no curso e pela necessária atenção, exaustivamente destacada pelos 
entrevistados, ao que é disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Estas, enquanto 
parâmetro legal a ser seguido, atuam, portanto, enquanto direcionador e limitador da 
reforma. Em razão destes fatores, concluiu-se, por fim, que a reforma, ainda que 
parametrizada por objetivos de alteração da perspectiva de formação do aluno, constituiu-
se num ajuste, limitado por determinantes estruturais, dentre os quais se destacada a 
influência do ideário neoliberal, que impedem o alcance da educação para além do capital 
apontada por István Mészáros.
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Monitoramento de Cor

 
Autores: 

Marcella Reis Vieira (bolsista), Mônica de Queiroz Fernandes Araújo Neder (orientadora)

 
Resumo: 

Este projeto visa o registro das cores lançadas pelos mais importantes criadores e marcas 
do país, pretendemos, com este monitoramento, analisa-las ao longo dos lançamentos de 
moda no Brasil, nos últimos 5 anos e com isso verificar a existência de padrões de 
repetição e possíveis desdobramentos na prospecção de novos lançamentos no setor.
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Resumo: 

Esta pesquisa discute as relações comunicativas configuradas pelos mandatos dos 
deputados federais com domicílio eleitoral na cidade de Juiz de Fora (Júlio Delgado – PSB, 
Marcus Pestana – PSDB, Margarida Salomão – PT e Wadson Ribeiro – PC do B), 
considerando-se a trajetória política de suas carreiras parlamentares e as relações 
simbólicas estabelecidas pelos políticos com instâncias de mediação da vida pública, 
como os partidos políticos, sindicatos, grupos apoiadores e a mídia. Neste sentido, foi 
proposta uma investigação a respeito das estratégias de visibilidade midiática e das 
conexões comunicacionais, políticas e eleitorais estabelecidas com o cidadão/eleitor nos 
dois primeiros anos de mandato. A partir da hipótese de que as conexões que garantem o 
capital político e a legitimidade do deputado federal são construídas de formas variadas, foi 
sugerido que variáveis políticas (o elo estabelecido com as lideranças políticas, 
comunitárias, religiosas e de movimentos sociais que funcionam como líderes de opinião e 
mediadores, visitas a cidades e bairros de Juiz de Fora, destinação de verbas para os 
municípios onde têm maior votação, etc.) e comunicativas (boa visibilidade na mídia, 
canais de comunicação com o eleitor) poderiam explicar em alguma medida a relação do 
deputado com as suas bases. Inicialmente, o trabalho foi dividido em três eixos de 
investigação: 1) Revisão de literatura especializada sobre a interface entre os campos da 
comunicação e da política; 2) Análise de conteúdo do material disponibilizado pelas 
assessorias de comunicação aos veículos de imprensa e os conteúdos postados das 
fanpages; 3) Entrevistas em profundidade com os deputados federais para discutir as 
estratégias políticas e comunicacionais dos mandatos. Os resultados preliminares 
apontam que distitntos padrões de votação acabam por produzir também distintas ênfases 
no uso das ferramentas comunicativas (Fanpages, Twitter, Site/Blog) - fenômeno 
associado à construção de personagens públicas diferenciadas por cada parlamentar e 
cujos efeitos podem ser identificados inclusive na cobertura por parte da imprensa.
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Autores: 
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Resumo: 

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

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

.

 
Palavras-chave: 

software , direito , conhecimento  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

SOFTWARE E MÍDIA: A PROTEÇÃO JURÍDICA DO SOFTWARE E O DIREITO DE 
ACESSO AO CONHECIMENTO NO MUNDO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

 
Autores: 

MARCOS VINICIO CHEIN FERES (ORIENTADOR); FELIPE CÉSAR DE ANDRADE (XXIV 
PIBIC/XXVIII BIC); JOÃO VITOR DE FREITAS MOREIRA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); PEDRO 
HENRIQUE OLIVEIRA CUCO (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); 

 
Resumo: 

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

.
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Resumo: 

Este projeto visou responder às seguintes indagações: Quais os impactos do advento do 
Pós-Positivismo Jurídico, gizado pela centralidade axiológica e deontológica dos direitos 
fundamentais, na ciência do Direito Administrativo? Quais as suas implicações em relação 
à estrutura teórica e aos institutos deste ramo do Direito? Desta forma, o projeto pretendeu 
viabilizar uma releitura de todo o seu arsenal teórico e de alguns de seus institutos mais 
relevantes, de maneira a efetivamente contribuir para a mudança da realidade social, a 
partir de uma alteração na postura estatal, que passará a ser efetivamente destinada à 
realização dos direitos fundamentais. Os impactos iniciam-se no regime jurídico de 
atuação da Administração Pública, mormente em virtude da absorção dos direitos 
fundamentais pelo conteúdo do interesse público, o que impinge a reapreciação de alguns 
de seus princípios estruturantes, quais sejam, a supremacia do interesse público pelo 
privado e a indisponibilidade do interesse público. Ainda, a redefinição das espécies 
normativas como regras ou princípios operada pelo Pós-positivismo impõe a requalificação 
dos preceitos da igualdade, impessoalidade, motivação e moralidade como normas-regra, 
o que produz impactos no seu modo de aplicação em virtude de sua vinculatividade 
absoluta e não mais relativa como decorre de sua acepção como normas-princípio. As 
implicações desdobram-se sobre a forma de atuação da Administração Pública, que se vê 
compelida a substituir a via unilateral e imperativa do ato administrativo pela via dialógica e 
consentâneas às garantias fundamentais da participação e da ampla defesa típicas do 
processo administrativo. Demais disso, o desempenho das atividades administrativas 
restritiva (“poder de polícia”), prestacionista (serviço público) e contratual será redefinido a 
partir do paradigma da teoria dos direitos fundamentais, que impinge o emprego da 
máxima da proporcionalidade quando da colisão desses direitos. Esta teoria assolará, 
outrossim, o regime jurídico especial dos bens públicos, exigindo a sua conformação à 
promoção da pessoa humana. 
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Cidades Saudáveis e seus determinantes: Uma analise para o Brasil:1980-2010   

A pesquisa  aborda o tema Municípios Saudáveis, política desenvolvida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) com objetivo de promover a qualidade de vida nos municípios. Este 
artigo tem como objetivos identificar os espaços urbanos saudáveis no Brasil, mapear se esses 
espaços configuram clusters espaciais e capturar os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) que 
podem influenciar a boa qualidade de vida dos espaços urbanos. O período de análise são os 
anos 1980, 1991, 2000 e 2010. Utilizam-se a análise da partição da base de dados em quartis, 
comparação e teste t de médias, além da análise exploratória de dados espaciais (AEDE). Como 
resultados destacam-se: i) a crescente aleatoriedade dos espaços urbanos saudáveis, face as 
políticas públicas no Brasil serem cada vez mais de cunho local; ii) dos 1224 espaços urbanos 
analisados 149 podem ser classificados como possivelmente saudáveis; desses, 55 são 
considerados saudáveis; iii) os espaços urbanos saudáveis estão concentrados nas Regiões Sul 
e Sudeste; iv) os Estados do Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso não possuem 
nenhum candidato a espaço urbano saudável; v) as políticas que visam melhorar a qualidade 
de vida nos espaços urbanos devem ser integradas, bem como principalmente direcionadas 
para os espaços urbanos das Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste a fim de corrigir as 
disparidades locais 
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Direitos Humanos e Empresas
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Resumo: 

O Projeto Direitos Humanos e Empresas integrou a bolsita Ana Fiuza em uma série de 
atividades, de pesquisa e extensão, que consistem na atuação do Homa, Centro de 
Direitos Humanos e Empresas (www .homacdhe.com)O mesmo se dedica aos seguintes 
eixos:   aprofundamentos teóricos sobre Direitos Humanos e também acerca do Direito 
Empresarial;  identificação de  mecanismos judiciais e extrajudiciais capazes de dar maior 
eficácia à responsabilização de empresas por violações de Direitos Humanos; estudos de 
casos de violações de Direitos Humanos por empresas; o acompanhamento da 
implementação das guidelines das Nações Unidas (ONU) e a possibilidade, a partir da 26ª 
sessão do Conselho de Direitos Humanos, de produção de um tratado vinculante nesta 
matéria, além do acompanhamento da realização do Plano Nacional brasileiro. O eixo de 
atuação específico que será apresentado durante o Seminário expõe o resultado parcial da 
pesquisa intitulada "Direitos Humanos e Empresas: O Estado da Arte do Direito Brasileiro", 
desenvolvida desde o final de 2015 ao início de 2016. Nesta pesquisa foram abordados 
aspectos  do Direito nacional e Internacional, já internalizados pelo Brasil, e que seriam 
considerados essenciais para a maior eficácia na responsabilização das empresas por 
violações de Direitos Humanos.  A pesquisa envolveu, também, a análise de retrocessos 
legislativos em curso que poderiam afetar o processo de responsabilização mencionado, 
contribuindo para o cenário, denominado por diversas instituições, acadêmicas, e de 
defensores de Direitos Humanos, de "arquitetura da impunidade" corporativa.  A 
metodologia utilizada para a definição dos aspectos que integrariam a pesquisa foi a 
consulta qualificada a diversas organizações nacionais e internacionais que compõem a 
rede de entidades "GT Corporações", integrada pelo Homa, desde 2014, e que são 
reconhecidas pelo monitoramento da atividade empresarial no que tange ao 
monitoramento de práticas, cláusulas e disposições de proteção aos Direitos Humanos. 
Neste seminário serão apresentados os objetivos da pesquisa, uma síntese de todos os 
pontos por ela desenvolvidos, com destaque para a   "Extraterritorialidade" e o"Trabalho 
Escravo, aos quais a bolsita dedicou-se mais diretamente.
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Projeto: SERVIÇO SOCIAL E SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JUIZ DE 
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Resumo: 

A pesquisa tem como objetivo conhecer os usuários da política de assistência social, que 
a acessam através dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) no município 
de Juiz de Fora/MG, abrangendo a dimensão da cultura e de aspectos representativos das 
classes subalternas, identificar se houveram mudanças a partir do acesso a esta política e 
conhecer o significado do exercício profissional do assistente social em suas vidas. Do 
ponto de vista metodológico, como primeira etapa realizamos estudos bibliográficos e 
pesquisa de campo nos CRAS’s. Na primeira fase da pesquisa realizamos 60 
observações participantes nos CRAS’s. A partir das análises dessas observações 
verificamos a necessidade de continuar nosso estudo, através de entrevistas em 
profundidade, que constituiu a segunda fase da pesquisa realizada no ano de 2015. Foram 
feitas 41 entrevistas com os usuários referenciados em 07 dentre os 09 CRAS’s do 
município de Juiz de Fora, as quais foram transcritas e estão em processo de análise. 
Através das análises preliminares destacamos que: a grande maioria do público usuário 
são mulheres; a maioria com escolaridade entre a primeira e a quarta série do ensino 
fundamental, seguido daqueles que possuem entre a quinta e a oitava série, e aqueles que 
possuem ensino médio incompleto representam um número inferior; em relação à 
inserção no mercado de trabalho, 61% dos usuários entrevistados disseram estar 
inseridos no mercado de trabalho, enquanto 39% afirmaram não estar, entretanto, dentre 
os que estão inseridos, 76% realizam atividades informais e 24% possuem trabalho formal. 
A maioria destacou de forma positiva a assistência social, tendo impactos relevantes em 
suas vidas, embora exista ainda uma compreensão da mesma enquanto favor, 
reproduzindo as condições de subalternidade que perpassam suas vidas. Destacamos a 
necessidade de continuar aprofundando o conhecimento sobre os usuários com os quais 
o Serviço Social trabalha, além das estatísticas, para que assim possamos construir 
estratégias individuais e coletivas que possibilitem a luta pela real efetivação e ampliação 
de direitos sociais
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SERVIÇO SOCIAL E SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JUIZ DE FORA: 
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Resumo: 

A presente pesquisa tem como objetivo central realizar uma análise crítica em torno do 
exercício profissional dos assistentes sociais inseridos na política de assistência social, 
identificando as configurações das políticas sociais, as determinações do exercício 
profissional, a dimensão técnico operativa, teórico metodológica e ético política da 
profissão e a cultura profissional. Com base nesses elementos buscamos apontar 
aspectos que limitam e possibilitam a atuação profissional orientada pelo projeto ético 
político do Serviço Social. O espaço sócio ocupacional escolhido foram os Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Juiz de Fora. No primeiro 
momento foram realizados estudos bibliográficos sobre a temática e em seguida, foram 
feitas 60 observações participantes. A partir das análises das observações realizou-se a 
construção de um questionário para entrevistas em profundidade com as assistentes 
sociais. Foram realizadas 16 entrevistas no município de Juiz de Fora/MG, as quais foram 
transcritas e tabuladas, encontrando-se em processo de análise final. Destacamos que as 
condições de trabalho são marcadas pela precarização das formas de contratação, alta 
rotatividade de profissionais, falta de infraestrutura adequada e de recursos 
humanos/financeiros/materiais, trazendo impactos negativos para o exercício profissional e 
o atendimento aos sujeitos. Enfatizamos a mudança constante de profissionais impede a 
realização de um trabalho socioeducativo contínuo. Observamos, através das respostas, 
que a intervenção profissional nos CRAS’s está sendo parametrizada pelas diretrizes da 
política do SUAS, e, em alguns casos acaba por descuidar de aspectos importantes da 
profissão, a exemplo da utilização do arquivo privativo do assistente social, obrigatório pelo 
nosso Código de Ética, 43,75% das profissionais tem um arquivo único dos técnicos 
SUAS. Porém, é importante destacar que as profissionais demonstraram preocupação 
com a qualidade do atendimento prestado aos usuários, enfatizando em seus 
atendimentos a política de assistência social como um direito. Estes apontamentos nos 
mostram a necessidade de continuar aprofundando sobre a temática.
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Resumo: 

O uso da interação em uma segunda tela é algo bastante recente, mas que começa a ser 
mais utilizado nos últimos anos. Assim, a proposta do projeto é tentar avaliar a utilização 
das telas interativas por meio da ligação entre a Comunicação, as Artes e a Ciência da 
Computação. Essas telas podem ser utilizadas tanto com a programação de uma rede de 
televisão como com um outro dispositivo que sirva como o meio principal de divulgação de 
material audiovisual interativo. As pesquisas a serem feitas vão apontar tanto para o uso de 
telas que acompanhem programas televisivos, atuando ou não em tempo real, quanto para 
programas feitos exclusivamente para um determinado objetivo, sem a necessidade de 
uma transmissão, seja ela televisiva ou por qualquer outro meio semelhante. A ideia geral é 
conseguir produzir material com qualidade e atendendo a públicos específicos, os quais, 
muitas vezes, não têm acesso a determinados conteúdos, mas que, por sistemas que se 
pretende estudar aqui, possam acessar diversos tipos de produções. Notadamente, a 
principal vertente de experiências vai tratar de uma análise da chamada segunda tela para 
a interação. O que se propõe aqui é observar que é possível trabalhar com a ideia de mais 
de uma tela nessa interação.
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Resumo: 

Esta pesquisa é um estudo documental sobre as políticas de geração de emprego e renda 
desenvolvidas nos últimos cinco anos no município de Juiz de Fora. Consideramos esse 
um tema pertinente pelo fato de que o desemprego é hoje um dos maiores problemas 
sociais da humanidade. Seu aumento se deu a partir do esgotamento do padrão 
fordista/keynesiano, que tornou evidente a crise estrutural do capital.Nos anos 1990 o 
processo de reestruturação produtiva introduzia novas tecnologias, aumentando o trabalho 
morto e diminuindo ainda mais a oferta de empregos. Ao mesmo tempo as reformas 
estruturais também afetaram os trabalhadores. Para Oliveira (2012), os maiores afetados 
pelo ajuste estrutural foram, sem dúvida, os trabalhadores. As medidas de contenção dos 
gastos públicos, associadas às mudanças no padrão organizativo das empresas 
provocaram uma perda do poder aquisitivo dos trabalhadores e um aumento irreversível do 
desemprego, ampliando a superpopulação relativa e gerando uma massa de trabalhadores 
“supérfluos” e “desnecessários” ao processo produtivo.A partir de então as agências 
multilaterais delinearam estratégias para reversão do quadro de desemprego que previam 
o investimento em programas de geração de emprego e renda tanto para países centrais 
quanto periféricos. No caso do Brasil, consideramos que as políticas de emprego e renda 
têm se tornado um mecanismo paliativo de responder ao endêmico problema do 
desemprego nos últimos anos. Seguindo as orientações das agências multilaterais, estas 
políticas têm primado por difundir uma lógica de culpabilização dos sujeitos pela sua 
condição, apostando em saídas individuais como a defesa do empreendedorismo, da (re) 
qualificação ou ainda oferecendo renda aos mais pobres, em especial aos jovens da 
periferia, através de programas de renda, que apenas reforçam o legado assistencialista 
da política social nos países da periferia. Neste sentido, as políticas implementadas em 
Juiz de Fora, seguem a dinâmica traçada pelas agencias multilaterais, se revelando, 
políticas de cunho assistencialista e não possibilitando a (re) inserção no mercado de 
trabalho.
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Resumo: 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar a produção do conhecimento no Serviço Social 
nos últimos 4 anos. Como objeto de estudo escolhemos produções de autores do Serviço 
Social de dois periódicos de distinta qualificação pela Capes, um classificado como A1, a 
Revista Katálysis do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa 
Catarina, e outro classificado como B2, a Revista Argumentum do Programa de Pós-
Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo.Através dessa pesquisa bibliográfica 
pretendemos avaliar de que forma as publicações da categoria tem contribuído para 
reafirmar a concepção teórico-metodológica proposta pelas diretrizes curriculares para os 
cursos de Serviço Social. Para empreender esta análise é necessário entender, sobretudo, 
como a questão do método crítico dialético está sendo apreendida pelos autores nos 
artigos publicados, implicando na apreensão de algumas categorias que nos permitem 
elucidar tal compreensão. Neste sentido, as categorias elencadas são: direito social, 
direitos humanos, democracia, cidadania, igualdade e exclusão. No momento, algumas 
considerações podem ser explicitadas, pois a pesquisa encontra-se em andamento. 
Dentre as considerações destacadas, podemos afirmar que a classificação pela Capes 
incide sobre a qualidade dos artigos e o rigor teórico-metodológico seguido pelas revistas. 
Outro elemento importante a destacar é a mudanças nos critérios de avaliação dos 
periódicos pela Capes, impondo um aumento no número de artigos, o que dificulta uma 
busca pela maior qualidade dos mesmos, prevalecendo o produtivismo acadêmico
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SERVIÇO SOCIAL E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO

 
Autores: 
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(COLABORADOR); EDNÉIA ALVES DE OLIVEIRA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar a produção do conhecimento no Serviço Social 
nos últimos 4 anos. Como objeto de estudo escolhemos produções de autores do Serviço 
Social de dois periódicos de distinta qualificação pela Capes, um classificado como A1, a 
Revista Katálysis do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa 
Catarina, e outro classificado como B2, a Revista Argumentum do Programa de Pós-
Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo.Através dessa pesquisa bibliográfica 
pretendemos avaliar de que forma as publicações da categoria tem contribuído para 
reafirmar a concepção teórico-metodológica proposta pelas diretrizes curriculares para os 
cursos de Serviço Social. Para empreender esta análise é necessário entender, sobretudo, 
como a questão do método crítico dialético está sendo apreendida pelos autores nos 
artigos publicados, implicando na apreensão de algumas categorias que nos permitem 
elucidar tal compreensão. Neste sentido, as categorias elencadas são: direito social, 
direitos humanos, democracia, cidadania, igualdade e exclusão. No momento, algumas 
considerações podem ser explicitadas, pois a pesquisa encontra-se em andamento. 
Dentre as considerações destacadas, podemos afirmar que a classificação pela Capes 
incide sobre a qualidade dos artigos e o rigor teórico-metodológico seguido pelas revistas. 
Outro elemento importante a destacar é a mudanças nos critérios de avaliação dos 
periódicos pela Capes, impondo um aumento no número de artigos, o que dificulta uma 
busca pela maior qualidade dos mesmos, prevalecendo o produtivismo acadêmico

 
Palavras-chave: 

Serviço Social , conhecimento , método  



 
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área:Escolher um item. 

Título do Projeto:  

O DIREITO À CIDADANIA  NO DIREITO À CIDADE - UM ESTUDO DO USO DOS 
EQUIPAMENTOS SOCIAS DE SAÚDE  E EDUCAÇÃO PELOS MORADORES DO 

CONDOMÍNEO PARQUE DAS ÁGUAS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA  NO 
BAIRRO MONTE CASTELO - JUIZ DE FORA

 
Autores: 
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Resumo: 

Considerando o objetivo central de identificar o uso dos equipamentos sociais pelos 
moradores do empreendimento como um dos mecanismos que compõem a as condições 
de pertencimento social, e, portanto, exercício da cidadania. Os estudos e a pesquisa de 
campo, com foco nos equipamentos sociais de saúde e educação do bairro Monte Castelo 
onde se instala o empreendimento,  indicam que os dois equipamentos apresentam 
insuficientes condições de atender as demandas. Estas insuficiências se revelam tanto 
nos aspectos infra-estruturais quanto de equipe profissional, nesta tanto em numero de 
técnicos quanto em relações precárias de trabalho
Fica evidente que não há preparo infra-estrutural e social do entorno do empreendimento 
para receber a demanda, o que explicita a incapacidade das políticas assegurarem a 
efetiva condição de localização do empreendimento, que vai repercutir no exercício da 
cidadania desses moradores.
Essa dinâmica da realidade afeta os moradores do empreendimento que tem o direito à 
casa, de certa forma, garantido, mas não é atendido nas necessidades imediatas 
colocadas no dia a dia da vida do trabalhador, cerceando o efetivo direito à morar e 
repercute também nos  que já residiam na região. 
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Resumo: 

O objetivo central do projeto foi determinar a relação entre a burocracia municipal e as 
classes sociais na cidade de Juiz de Fora. Podemos separar as apreensões teóricas do 
problema da relação entre burocracia e classes sociais como as que consideram a 
burocracia como classe social e as que pensam a burocracia não como uma classe em 
si. Autores do primeiro grupo, pensam que o capitalismo está superado: estabeleceu-se 
uma sociedade do conhecimento na qual os tecnocratas, detentores do conhecimento, 
são a classe dominante; ou dentro do marxismo existem as correntes que se debruçam 
sobre o socialismo histórico e afirmam que a burocracia atuou naquelas particularidades 
como a classe dominante. Por outro lado, autores que compreendem a burocracia como 
camada social sustentam que ela forma uma camada social que atua diretamente na luta 
de classes através de alianças com as classes e atuam na consecução dos objetivos 
dessas classes, mas não são uma classe propriamente. Considerando esta segunda tese 
mais razoável, partimos para o problema de Juiz de Fora analisando as atas de dois 
conselhos municipais mais relacionados com o problema do trabalho. As alianças da 
burocracia municipal se dão em grande monta com o pequeno empresariado local. Ocorre 
baixa participação dos trabalhadores nesses conselhos, discute-se temas colocados pelo 
empresariado, são elaborados e aprovados eventos dos empresários e é forte a pressão 
para o atendimento de interesses do empresariado junto à prefeitura.
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RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E ESCOLHAS ÓTIMAS: IMPACTOS SOBRE EDUCAÇÃO E 
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Autores: 
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Resumo: 

A existência de restrição de crédito, decorrente de assimetrias de informação, muitas 
vezes se revela como uma das causas da estagnação ou armadilhas de pobreza, uma 
vez que limitam as escolhas dos indivíduos. Nesse sentido, as decisões individuais quanto 
a investimentos em educação, trabalho infantil, inserção no mercado de trabalho, entre 
outras são frequentemente limitidas pela capacidade dos indivíduos de oferecer colateral 
ou, de outra forma, pelo seu estoque inicial de riqueza. No caso do Brasil, há evidências de 
que a restrição de crédito é ativa na decisão de investimento em capital humano, em 
média indivíduos não restritos ao crédito possuem cerca de 5 anos a mais de estudo. de 
outro lado, há também evidências de que as imperfeições no mercado de crédito têm 
reflexos sobre as escolhas ocupacionais. Nesse contexto, o presente projeto investiga os 
efeitos da restrição de crédito sobre a decisão de cursar o ensino superior no Brasil, bem 
como sobre a forma como os trabalhadores se inserem no mercado de trabalho e sobre 
os efeitos diferenciados dos retornos salariais à educação, considerando-se os diferentes 
setores de atividade econômica. Para tanto, são utilizados dados das PNADs - Pesquisa 
Nacional por Amostragem de Domicílios (IBGE) para os anos de 2002 a 2014. A estratégia 
empírica adotada consiste em uma análise longitudinal dos retornos salariais à educação 
por setores de atividade e na estimação de efeitos de políticas como a criação do FIES 
(Fundo de Financiamento Estudantil), instituído pela Lei no. 10.260, de 12 de julho de 2001, 
e o Programa Universidade para Todos (PROUNI), instituído pela Lei no. 11.906, de 13 de 
janeiro de 2005. O FIES e o PROUNI buscam subsidiar e oferecer crédito barato para 
alunos de graduação carentes em instituições privadas. Entre as métodos de estimação 
utilizados destacam-se o método de diferenças-em-diferenças e o de regressão 
descontínua.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E INSERÇÃO PRODUTIVA
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SOBRE O MERCADO DE TRABALHO

 
Autores: 
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BIC)

 
Resumo: 

Apesar dos avanços recentes na área da educação, o Brasil continua a ser um país 
caracterizado pelo seu baixo nível educacional. 
O processo de estabilização econômica iniciado em meados dos anos 90 levou o País a 
uma nova trajetória de crescimento com atração de novos investimentos e expansão do 
crédito. Entretanto, grande parte do crescimento observado no início dos anos 2000 foi 
fruto da expansão da demanda/consumo. Existem, hoje, a despeito do crescimento na 
absorção de trabalhadores com maior qualificação no mercado de trabalho, gargalos 
específicos de mão de obra qualificada em diversos setores da economia. A economia 
nacional parece se acomodar em um padrão de baixa qualificação de mão de obra e, 
consequente, baixa produtividade. 
 Neste contexto de baixa escolarização da força de trabalho ganha destaque outra 
modalidade de ensino: a educação profissional e tecnológica (EPT). A educação 
profissional tem como objetivo o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e 
social, ou seja, a qualificação voltada para a inserção de indivíduos no mercado de 
trabalho. O presente projeto de pesquisa apresenta uma análise descritiva dos dados dos 
Censos Escolares (INEP) no que se refere a educação profissional e tecnológica de nível 
médio, entre os anos de 2007 a 2014. O projeto estima o impacto do ensino técnico 
profissionalizante sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho, usando o modelo 
de diferenças em diferenças. O que diferencia este estudo dos demais estudos brasileiros 
sobre EPT é que usamos base administrativa do programa de ensino técnico 
implementado em Minas Gerais (PEP - Programa de Educação Profissional) juntamente 
com a base de dados secundários da RAIS, usando não somente dados secundários para 
estimar o efeitos do ensino técnico no Brasil. O resultado encontrado neste projeto aponta 
que o ensino técnico profissional é uma importante política pública para promover a 
inserção dos jovens de no mercado de trabalho.
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INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E CUSTOS DE TRANSPORTE:
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DESENVOLVIMENTO
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Resumo: 

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

No contexto de convergência de mídias e da sociedade em rede na qual estamos 
inseridos, a comunicação midiática audiovisual adquire relevância tanto em termos de 
consumo quanto de produção por parte dos indivíduos. Porém, apesar da presença 
massiva das múltiplas telas, os cidadãos e as cidadãs tiveram poucas experiências 
formativas para desenvolver suas competências midiáticas audiovisuais se 
consideramos a importância destas competências para o fomento de uma cidadania 
crítica e ativa.
Este projeto estuda os níveis de competência midiática de três públicos distintos, a 
saber, alunos do Ensino fundamental e médio, alunos dos cursos de Comunicação e de 
Jornalismo. Para isso, foram realizadas pesquisas quantitativa e qualitativa na Escola 
Municipal Antonino Lessa e na Escola Degraus de Ensino, bem como na Universidade 
Federal de Juiz de Fora. A partir das discussões suscitadas, foram realizadas 
entrevistas e oficinas de audiovisual nas escolas de ensino fundamental e médio e 
organizado o II Simpósio Internacional de Literacia Midiática na Faculdade de 
Comunicação que ocorrerá em novembro de 2016.
Os resultados estão sendo analisados e comparados com outros projetos que estão 
sendo desenvolvidos na Rede Alfamed Brasil, que integra, sob a nossa coordenação, a 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (vice-coordenação), Universidade de Brasília, 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal de Santa Catarina e 
Universidade Federal Fluminense, e posteriormente será comparado com os resultados 
da Rede Interinstitucional Alfamed coordenada pela Universidade de Huelva da 
Espanha. 
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Resumo: 

A década de 1980 foi um período fecundo para o Serviço Social. O debate acadêmico, as 
novas formas de organização e posicionamento político-profissional e as normativas, 
como o Código de Ética Profissional, expressavam a elaboração de novas referências, 
vincadas pelos movimentos e lutas sociais progressistas e pelo campo teórico crítico. 
Nesta pesquisa enfatizamos as perspectivas abertas para a ação profissional, no que 
tange ao posicionamento e às estratégias antevistas e/ou implementadas. Estamos 
analisando, a partir de um roteiro detalhado, as referências teórico-metodológicas, ético-
políticas e técnico-operativas constantes no material produzido nos anos  1980. Dos 56 
artigos sobre a inserção e/ou intervenção profissional publicados na Revista Serviço Social 
e Sociedade, identificamos os seguintes aspectos: a) 1980, 1981 e 1982 - predominância 
de relatos de experiências sobre a ação profissional. A  enunciação de questões a serem 
aprofundadas e o esforço na elaboração da descrição são os principais eixos dessas 
produções; b) 1983, 1984 e 1985 - o debate enfatizou a primazia da "prática", o 
engajamento político-profissional, a autocrítica da ação militante, ênfase nas necessidades 
dos usuários, na análise institucional, na noção de trabalho técnico-político. A estrutura dos 
artigos diferencia-se, alguns textos densos, teoricamente consistentes, outros curtos, em 
alguns a fundamentação combina teorias diferentes; c) 1986, 1987, 1988 e 1989 - ênfase 
na metodologia de ação, no debate sobre as alternativas para a ação e elaboração de 
respostas profissionais críticas. Prevalência de textos mais densos, teórica e/ou 
analiticamente. Estamos aprofundando a análise desses conteúdos, que constituirá o 
relatório final. Durante esse ano, a partir da bibliografia sistematizada,  produzimos três 
artigos: "Referências teóricas e 'prática profissional' crítica nos anos 1980 (ANAIS do XV 
CBAS, Olinda/PE, 2016), "Fundamentação teórico-metodológica e posicionamento ético-
político [na profissão]" (ANAIS do XV ENPESS, Ribeirão Preto/SP, 2016) e "A superação 
teórico-metodológica na análise do Serviço Social na década de 1980" (em avaliação para 
publicação em periódico da área). 
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Resumo: 

O objetivo da pesquisa foi determinar, por meio de entrevistas, como a Associação de 
Catadores de Juiz de Fora responde à a individualidade moderna. A individualidade na 
presente pesquisa é entendida como a forma de ser elaborada pelo homem. Aparece nas 
várias maneiras de sentir e pensar, nos desejos e repulsas. Como aponta Lukács, ela é 
construída histórica e socialmente, ou seja, não apresenta características gerais e 
imutáveis, é diferente em cada sociedade. Como ela é ligada às formas de produção e 
reprodução dos indivíduos, o principal traço da individualidade moderna no sistema 
capitalista, marcado pela livre competição, é o egoísmo racionalmente exercitado. Na 
medida em que as pessoas se tornam livres vendedoras da sua força de trabalho e 
competidoras no mercado, o outro não é enxergado além de um meio para satisfazer seus 
próprios interesses ou, ao contrário, um empecilho para essa satisfação. A sede da 
ASCAJUF localizada no bairro Vitorino Braga foi o local da pesquisa. Composta por dez 
associados, todos trabalham separando materiais recicláveis dos caminhões que recebem 
da DEMLURB. Posteriormente, são vendidos para os chamados “atravessadores”. Apesar 
de muito dos associados mal saberem o que isso significa, a ASCAJUF se insere em um 
Movimento Nacional que tem como um dos princípios a autogestão. É possível perceber 
que as relações dentro da ASCAJUF não escapam dos problemas da individualidade 
moderna. Conflito recorrente relatado nas entrevistas envolve o pagamento ao fim do mês 
e a quantidade de horas trabalhadas, sendo possível perceber a questão do egoísmo 
racionalmente exercitado. Se um associado produz um pouco menos, independente do 
motivo, consideram que ele não pode receber a mesma quantidade que os outros, pois 
estaria se aproveitando do companheiro que produz um pouco mais.
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Resumo: 

A referida pesquisa teve por objetivo a análise da individualidade, mais especificamente em 
sua forma determinada na modernidade, caracterizada pelo egoísmo racionalmente 
exercitado. A individualidade assume na modernidade aspectos individualistas dando 
origem ao egoísmo como meio de se concretizar na vida dos homens. Antes preso a 
formas comunais primitivas de produção da vida material, o homem, ao se livrar destas, 
não se relaciona com os outros homens senão enquanto proprietário de mercadoria no 
processo de socialização, cujo local por excelência passa a ser o mercado. Há de 
salientar ainda a distinção entre individualismo e individuação; “Enquanto este é a perda do 
outro – condição única de humanidade –, o primeiro se afirma pelo reconhecimento dos 
outros – as forças sociais –, enquanto suas próprias forças pessoais” (VAISMAN, 2009, p. 
444). A abordagem acerca da individualidade com a qual lidamos se trata daquela 
materialmente determinada através da compreensão dos homens objetivos em suas 
relações reais. Nos cabe analisar as complexas relações entre esses homens reais do 
modo como elas acontecem objetivamente, alijando uma compreensão metafísica na qual 
a individualidade perpassa a história dos homens determinando irresistivelmente 
características de sua sociabilidade. Constitui-se enquanto nosso objeto de pesquisa a 
CAMPE, empresa júnior que abrange os cursos de Administração, Ciências Contábeis e 
Economia. Nos cabe compreender como a individualidade moderna se manifesta no 
ambiente da CAMPE, através da análise de entrevistas dos estudantes que dela fazem 
parte. Os resultados aos quais chegamos confirmam a forma determinante da 
individualidade moderna do qual a CAMPE não pode se desvencilhar. Constatamos que o 
principal motivo dos entrevistados em ingressar na empresa júnior não escapa ao 
egoísmo, onde estes afirmam seu crescimento pessoal enquanto fator primordial no 
exercício de suas atividades na CAMPE e justificador da própria existência da instituição. 
Em alguns momentos nos deparamos também com uma certa angústia proveniente do 
tempo de dedicação necessário no exercício das atividades no interior da CAMPE, onde 
não lhes sobra tempo para a prática de outras atividades senão as da graduação; assim 
co
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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: 
FELLIPE ARTHUR CORRÊA TIBURCIO MOTA (BOLSISTA-BIC); LIVIA CALDERARO GARCIA (PROVOQUE); GABRIEL MORAIS CARONE (COLABORADOR); LARA FERREIRA FREITAS REIS (COLABORADOR); LARYSSA RIBEIRO SOARES (COLABORADOR); PHABLO ROBERTO FIGUEIREDO (BOLSISTA-PROBIC/JR); WALESKA MARCY ROSA (ORIENTADOR)

 Resumo: 
Esta pesquisa visou investigar a possibilidade de identificar a existência de tensão entre Constituição e cidadania. Verificar a existência não de convergências, mas de assimetrias entre a Constituição e a cidadania quando da interpretação e aplicação de direitos sociais pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Foram considerados os direitos à saúde, à educação, à moradia, à alimentação e ao lazer. O reconhecimento de tais direitos ocorreu 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, inicialmente, de metodologia quantitativa, buscou-se levantar, no sítio do STF, decisões sobre os mencionados direitos sociais, no período entre 2010 e 2015. A investigação se pautou 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, a ser desenvolvida entre 2016 e 2017, 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. Do ponto de vista quantitativo, percebeu-se uma profusão de decisões do STF no sentido de determinar a entrega da prestação referente ao direito social que gerou o acórdão. Este achado de pesquisa torna-se importante para a análise de eventuais tensões sob o aspecto da expansão de direitos. Destaca-se a preponderância da recorrência ao Poder Judiciário para a concessão de medidas relativas ao direito à saúde, e, ainda, a grande atuação da Região Sul, revelando ser esta a origem de parte significativa das ações que geraram os recursos.
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Resumo: 

O projeto Humor e Qualidade no Audiovisual Brasileiro está integrado nas atividades do 
Observatório da Qualidade no Audiovisual, que opera como um espaço de diálogo e 
discussão sobre a produção audiovisual contemporânea. Dando continuidade à coleta e 
análise de programas da TV aberta e por assinatura no período de 1960 a 2015, o projeto 
realizou um levantamento de quarenta e sete canais de humor do YouTube, com mais de 
100 mil inscritos, ativo em setembro de 2015 e com periodicidade de publicações, dos 
quais foram selecionados dezoito para análise. Esta foi realizada com base na 
metodologia de análise semiótica a partir da definição de humor de qualidade e de 
parâmetros de qualidade baseados nos modos de representação dos personagens e na 
experimentação da linguagem audiovisual. Os resultados da análise sobre a qualidade dos 
canais de humorno YouTube estão disponíveis no site do Observatório 
(www.observatoriodoaudiovisual.com.br) e na página do Facebook 
(https://www.facebook.com/observatoriodaqualidadeufjf/posts). Em novembro de 2016 
será realizado o II Simpósio Internacional de Literacia Midiática que pretende discutir com 
profissionais, acadêmicos e alunos da graduação e da pós-graduação as relações entre a 
qualidade do audiovisual e a literacia midiática. Sendo assim, o projeto envolveu os alunos 
da graduação e da pós-graduação procurando oferecer elementos de reflexão que fossem 
proveitosos não apenas para a análise de produtos audiovisuais sob a perspectiva 
estudada, mas que de alguma forma tivessem impacto também na própria prática 
audiovisual dos futuros profissionais.
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 INDEPENDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 
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Resumo: 

O estudo tem por objetivo investigar o efeito da independência do conselho de 
administração sobre a qualidade da informação contábil, representada pelo gerenciamento 
de resultados, das empresas listadas na BM&FBovespa. A independência do conselho foi 
observada sob duas perspectivas, sendo a primeira a separação entre os indivíduos que 
ocupam o cargo de presidente do conselho de administração e o cargo de diretor 
executivo, e a segunda o percentual de conselheiros independentes que ocupam assentos 
no conselho de administração. A amostra é composta por 770 observações, referentes ao 
período de 2008 a 2014, que contempla o período pós-adoção as normas internacionais de 
contabilidade. Os dados referentes independência do conselho de administração foram 
obtidos por meio da consulta aos IANs para os exercícios de 2008 e 2009 e aos FRs para 
os exercícios de 2010 a 2014, ambos consultados diretamente no sítio da BM&FBovespa. 
Os demais dados para a construção das variáveis foram obtidos na base de dados 
Economática®. O estudo tem caráter descritivo e para atender o objetivo utilizou-se a 
técnica estatística de regressão múltipla, com o uso do modelo de Jones Modificado 
(1995), conforme apresentado por Vlaminck e Sarens (2012) e Cunha et al. (2014), com as 
devidas adaptações para contemplar o objetivo. Os resultados indicam que as empresas 
que possuem conselhos de administração com maior percentual de conselheiros 
independentes e que separam os cargos de presidente do conselho de administração e 
diretor executivo, tem menores accruals discricionários, tendo em vista a relação negativa 
e estatisticamente significativa das variáveis de interesse. Estes resultados corroboram 
com autores como Fama e Jensen (1983), Yermark (1996), Beekes, Pope e Young (2004), 
Brown e Caylor (2006) e Lopes e Walker (2008) que afirmam que conselhos 
independentes desenvolvem melhor a função de monitoramento e possuem maior 
eficiência em evitar o comportamento oportunístico dos gestores. Assim pode-se concluir 
que mecanismos de governança corporativa fortes, tal como conselhos de administração 
independentes, são adequados para minimizar o gerenciamento de resultados por meio do 
uso de accruals discricionários.  
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Resumo: 

O Observatório da Qualidade no Audiovisual opera como um espaço de diálogo e 
discussão sobre a produção audiovisual contemporânea. Com o enfoque na curadoria de 
conteúdos audiovisuais de qualidade como forma de promover o desenvolvimento de 
competências midiáticas, o Observatório congrega vários projetos de pesquisa, ensino e 
extensão cujos resultados são disponibilizados no site do Observatório 
(observatoriodoaudiovisual.com.br). Tem o intuito de refletir, referenciar e construir um 
repertório de boas práticas cujos aspectos da qualidade interessem ao debate sobre a 
importância dos meios audiovisuais na vida cotidiana, e promovam a discussão sobre a 
literacia midiática, que se torna essencial em decorrência da relevância das mídias como 
intermediadoras das relações na sociedade contemporânea. Na primeira fase foi formada 
uma rede interdisciplinar de pesquisa, ensino e extensão que compõe a Rede 
Interuniversitária Euroamericana de Investigação sobre competências mediáticas para a 
cidadania (Alfamed); na segunda fase foi criada a plataforma hipermídia e disponibilizada 
na internet, na terceira fase foi realizada a análise da qualidade de programas de humor na 
televisão aberta e por assinatura e em canais de humor no YouTube e na quarta fase 
foram realizadas ações de formação com crianças e adolescentes; discussões com 
universitários do curso de Jornalismo e grupos focais com profissionais da área de 
comunicação. Em novembro de 2016 será realizado do II Simpósio Internacional de 
Literacia Midiática na Facom, UFJF. Sendo assim, os resultados obtidos estão 
relacionados com a formação dos alunos da graduação e pós-graduação, e com a 
discussão e análise de propostas estéticas que possam servir como referência cultural, 
artística e comunicativa para alunos, pesquisadores, e público em geral.
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Resumo: 

A noção de indivíduo (afora do marxismo) domina até hoje parte substancial da ideologia 
dominante e adquiriu uma fundamentação pseudo-ontológica: o indivíduo isolado seria, no 
mundo humano, o fato ontologicamente primário, a base de todo o resto (LUKÁCS, 2012). 
Mas na verdade, é preciso compreender que, os indivíduos, sempre no plural, aparecem 
categorialmente determinados por suas formas e modos sociais de existência, delimitados 
pelas condições históricas objetivas de apropriação da realidade (ALVES; SILVA, 2012). 
Compreender como se constituem - em meio a este processo eminentemente social – as 
individualidades tornam-se assim um desafio inevitavelmente ligado à compreensão do 
próprio modo de produção e reprodução da vida humana em um dado momento histórico. 
Quais as marcas mais decisivas das individualidades no contemporâneo e como elas 
estão relacionadas com o desenvolvimento de uma sociabilidade particular dentro do 
capitalismo são perguntas essenciais para compreender os rumos deste sistema. 
Revisitando clássicos do marxismo podemos perceber que o problema das 
individualidades, ao longo da história, tem se colocado como questão importantíssima no 
cotidiano dos partidos políticos que se pretendem revolucionários anticapitalistas, por mais 
que não apareça sempre de forma explícita na literatura. A capacidade de lidar com os 
indivíduos militantes e com as massas coloca-se como questão determinante para o êxito 
das táticas e do programa dos partidos. Enfrentando a realidade de três dos maiores 
partidos do espectro da esquerda revolucionária brasileira por meio de coleta de dados e 
entrevistas com membros dessas organizações, percebe-se que as peculiaridades das 
individualidades modernas seguem sendo fatores significativos para organização cotidiana 
desses partidos, seja no trato para com seus membros ou mesmo na elaboração de seu 
projeto de atuação na realidade social. Ainda que o tema da individualidade não apareça 
em todos os casos como preocupação central e sobre ele não existam esforços 
sistemáticos por parte dos partidos, a pesquisa aponta que, de um modo ou de outro, as 
marcas da individualidade moderna constituem obstáculos objetivos para a concretização 
do programa de atuação.
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Resumo: 

A noção de indivíduo (afora do marxismo) domina até hoje parte substancial da ideologia 
dominante e adquiriu uma fundamentação pseudo-ontológica: o indivíduo isolado seria, no 
mundo humano, o fato ontologicamente primário, a base de todo o resto (LUKÁCS, 2012). 
Mas na verdade, é preciso compreender que, os indivíduos, sempre no plural, aparecem 
categorialmente determinados por suas formas e modos sociais de existência, delimitados 
pelas condições históricas objetivas de apropriação da realidade (ALVES; SILVA, 2012). 
Compreender como se constituem - em meio a este processo eminentemente social – as 
individualidades tornam-se assim um desafio inevitavelmente ligado à compreensão do 
próprio modo de produção e reprodução da vida humana em um dado momento histórico. 
Quais as marcas mais decisivas das individualidades no contemporâneo e como elas 
estão relacionadas com o desenvolvimento de uma sociabilidade particular dentro do 
capitalismo são perguntas essenciais para compreender os rumos deste sistema. 
Revisitando clássicos do marxismo podemos perceber que o problema das 
individualidades, ao longo da história, tem se colocado como questão importantíssima no 
cotidiano dos partidos políticos que se pretendem revolucionários anticapitalistas, por mais 
que não apareça sempre de forma explícita na literatura. A capacidade de lidar com os 
indivíduos militantes e com as massas coloca-se como questão determinante para o êxito 
das táticas e do programa dos partidos. Enfrentando a realidade de três dos maiores 
partidos do espectro da esquerda revolucionária brasileira por meio de coleta de dados e 
entrevistas com membros dessas organizações, percebe-se que as peculiaridades das 
individualidades modernas seguem sendo fatores significativos para organização cotidiana 
desses partidos, seja no trato para com seus membros ou mesmo na elaboração de seu 
projeto de atuação na realidade social. Ainda que o tema da individualidade não apareça 
em todos os casos como preocupação central e sobre ele não existam esforços 
sistemáticos por parte dos partidos, a pesquisa aponta que, de um modo ou de outro, as 
marcas da individualidade moderna constituem obstáculos objetivos para a concretização 
do programa de atuação.
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(Orientador)

 
Resumo: 

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

O sistema de contas nacionais (SCN) foi desenvolvido a partir dos conceitos do fluxo 
circular da renda e gastos da economia. Por meio do SCN é possível obter uma forma 
padrão e conveniente de compilação e organização de dados estatísticos de um 
determinado país que caracterizam a situação econômica do mesmo. Quando um SCN é 
combinado com uma matriz de insumo-produto, que incorpora as relações intersetoriais 
em termos de consumo intermediário e consumo final de bens e serviços para uma 
economia é possível ter uma visão mais completa da economia. Entretanto, esta estrutura 
de análise, da forma como tem sido desenvolvida, permite que se faça análises 
pequenas/restritas do papel desempenhado por indivíduos e instituições na economia (e.g 
trabalho e famílias, capital humano, capital financeiro, e bem estar social). (Miller e Blair, 
2009).
Portanto, este instrumento analítico (SCN mais matriz de insumo-produto) pode ser 
expandido a fim de adicionar mais detalhes que permitam a melhor caracterização do 
papel a ser desenvolvido pela mão-de-obra, famílias, instituições sociais e financeiras na 
economia. A maior parte das matrizes de contabilidade sociais (MCS) são construídas 
para captar questões inerentes a distribuição de renda, emprego e questões demográficas. 
O objetivo do presente projeto é construir matrizes de contabilidade social para avaliar 
questões inerentes ao financiamento das empresas. Importante, salientar, que este tipo de 
abordagem é uma lacuna na literatura brasileira. Para tal faremos uso das matrizes de 
insumo-produto elaboradas no âmbito do NEREUS/USP; do sistema de contas nacionais 
do IBGE e de informações das empresas SERASA e BMF&BOVESPA.
Em outras palavras o presente projeto nos permitirá responder à seguinte pergunta: quais 
os efeitos de choques na oferta de crédito sobre a demanda final e sobre o produto no 
Brasil? Esses efeitos seriam diferenciados de acordo com a característica de restrição 
dos setores?
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Resumo:  
O projeto inscreve-se na temática memória dos trabalhadores e sindicalismo e 
articulam os cursos de Serviço Social, Pedagogia e Comunicação Social, com a 
parceira de duas Centrais Sindicais, a Central Única dos Trabalhadores (CUT/MG) e a 
Central Sindical e Popular (CSP/Conlutas). Os objetivos são promover, junto às 
organizações sindicais de trabalhadores de Juiz de Fora, o resgate e a documentação 
de trajetórias de vida, trabalho e militância, fundamentando ações de formação sindical 
que qualifiquem ações políticas de classe, além da estruturação de um banco público 
de dados. Buscamos as similaridades de trajetórias e sua determinação na prática da 
militância politico-sindical nas décadas de 1970 a 1990, possibilitando fortalecer e 
conferir visibilidade à história de luta dos trabalhadores de Juiz de Fora. Realizamos o 
levantamento dos sindicatos existentes e posterior definição de informantes. A 
metodologia escolhida foi a da História Oral, demandado aprofundamento do conteúdo 
teórico da mesma. Foram realizadas entrevistas, gravadas em vídeo e áudio, com 
trabalhadores que atuavam sindicalmente no período em foco. Em análise, pudemos 
observar a apreensão destes sobre o desenvolvimento do movimento sindical no 
município, com destaque para as direções sindicais que atuam em favor dos 
interesses dos trabalhadores e, de forma ampliada, relacionadas com outros 
sindicatos. É clara a opinião de que, apesar de várias conjunturas adversas e até 
mesmo antidemocráticas, com expressão máxima na ditadura militar, os sindicatos 
conseguiram resistir, elegendo direções de oposição que fortaleceram as 
reivindicações salariais, trabalhistas e sociais. Destaca-se, que a militância é 
influenciada pela participação dos sindicalistas em espaços da UFJF, inicialmente no 
movimento estudantil e, posteriormente, nos partidos e movimentos sociais. 
Historicamente, as pautas giraram em torno de aumentos salariais, benefícios 
(alimentação, creche e estudo) e melhoria nas condições de trabalho. Como 
conquistas, os sindicalistas apontam os reajustes salariais, aumento dos 
sindicalizados, sempre alcançados por meio de greves. E, como desafios, constante 
repressão das lutas e processos de cooptação dos trabalhadores pelo capital e 
Estado.  
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Resumo: 

O cenário mundial de crescimento urbano e populacional tem sentenciado espaços verdes 
naturais à devastação e isolamento. O avanço do tecido urbano fragmenta as áreas de 
vegetação nativa, ameaçando a biodiversidade e os ciclos a que estão sujeitos os 
ecossistemas. Como instrumentos que podem garantir a preservação de tais áreas e a 
manutenção dos processos ecológicos pelas quais são responsáveis, se destacam as 
unidades de conservação. Este artigo apresenta um levantamento das áreas verdes sob 
proteção estadual na mesorregião da Zona da Mata do estado de Minas Gerais, Brasil. 
Tem como objetivo demonstrar a importância destas unidades de conservação para uma 
região habitada e incitar a discussão sobre o tema em abrangências territoriais maiores, 
além de fornecer dados sobre a quantidade e distribuição dos espaços protegidos e 
destacar alguns destes, junto a sua relevância para os contextos ambiental e urbano do 
local em que estão inseridos. Trata-se de um estudo exploratório e bibliográfico, com o 
recorte nas unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso 
sustentável, e com foconaquelas que estão incluídas na região da Zona da Mata mineira. A 
fundamentação teórica será construída a partir da produção cientifica sobre unidades de 
conservação, áreas verdes urbanas, urbanismo, paisagismo e desenvolvimento das 
cidades. Ao final do levantamento, verificou-se a existência de quarenta unidades de 
conservação na região de estudo, sendo a maioria (trinta e cinco), Reservas Particulares 
do Património Natural (RPPN), cujas dimensões e localização são determinadas por 
proprietários privados. O estudo denuncia a necessidade de pesquisas aprofundadas e do 
levantamento de dados sistemáticos sobre o assunto, a fim de ampliar as visões 
quantitativas e qualitativas desses espaços na região, e poder propor novas unidades a 
partir de análises territoriais que evidenciem as potencialidades de cada área verde e 
contribuam com a preservação, pesquisa e lazer.
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Resumo: 

A fase de reestruturação do setor de transporte ferroviário no final da década 1990 foi 
marcada pela concessão da malha ferroviária à iniciativa privada. Esse processo de 
desestatização do setor teve como objetivo revitalizar a malha ferroviária com o ingresso 
de investimentos privados, elevar a produtividade e produção do setor, assim como 
modernizar os procedimentos, gestão e operação das ferrovias. No entanto, as tarifas 
máximas, estabelecidas pela ANTT, foram definidas bem acima dos valores comumente 
praticados no mercado ferroviário, mesmo considerando as correções monetárias de cada 
ano. Após 15 anos de concessão da malha ferroviária no país (1996 - 1998), decidiu-se 
realizar a primeira revisão do teto tarifário do setor.
Essa revisão tarifária feita pela ANTT em 2012 teve por principal objetivo corrigir as 
discrepâncias verificadas entre o teto tarifário e o preço de mercado cobrado pelas 
concessionárias, aumentar a competitividade do setor ferroviário e estimular a 
concorrência deste modal em relação aos outros modais, como o rodoviário. Por essa 
política ser recente e envolver uma grande mudança para os setores demandantes do 
transporte ferroviário de carga (após 15 anos da concessão), analisaremos os seus 
desdobramentos especialmente sobre a economia de Minas Gerais até 2025. Para 
alcançar tal objetivo serão utilizadas três abordagens.
A primeira é o método diferencial-estrutural e medidas regionais para analisar a estrutura 
produtiva e as transformações competitivas das microrregiões mineiras em período mais 
recente, averiguando se tais regiões são especializadas e geram vantagens competitivas 
para as principais atividades setoriais (i.e. indústria, agropecuária e serviços). A segunda 
consiste nos métodos de Análise Multivariada a fim de avaliar as economias aglomerativas 
e desaglomerativas das microrregiões mineiras. Por fim, um modelo de equilíbrio geral 
computável será utilizado para analisar os desdobramentos da política de revisão do teto 
tarifário do setor ferroviário de carga entre 2013 a 2025 sobre as atividades econômicas 
mais intensivas no uso deste modal e sobre a economia mineira como um todo.
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Resumo: 

Historicamente originadas na Paris do século XIX, frutos da revolução industrial e das 
construções de ferro e vidro, as galerias comerciais configuram-se como importantes 
espaços de sociabilidade e trocas de mercadorias e simbólicas. Porém, em menos de 
cem anos, entraram em decadência na Europa e ressurgiram nas Américas no século 
XX. A pesquisa intitulada “A ampliação da rede de galerias comerciais em Juiz de Fora 
após os anos 2000” visou investigar as razões fundamentais que garantem a 
construção dessa tipologia na cidade de Juiz de Fora nos dias atuais, sobretudo, frente 
à popularização dos shopping centers. Para tanto, foi feito o recorte temporal a partir do 
ano 2000 e o recorte espacial a partir do triângulo central da cidade, no qual se 
encontram os casos estudados: Galeria Marechal Shopping e Galeria Pátio Central. 
Metodologicamente, foi realizada uma pesquisa sistemática na Biblioteca Municipal por 
meio de jornais, com intuito de agregar informações históricas sobre os lotes nos quais 
foram instalados os novos equipamentos da malha urbana; registro fotográfico dos 
processos de aprovação e coleta de informações sobre todos os estabelecimentos lá 
alocados; produção de croquis esquemáticos e sistematização em materiais 
quantitativos; registro fotográfico  dos materiais e fenestrações da Galeria Pátio Central. 
A pesquisa culminou no artigo cientifico “As novas galerias comerciais e a dinâmica 
urbana da área central de Juiz de Fora”, apresentado em março de 2016 no CINCCI – 
V Colóquio Internacional Sobre o Comércio e a Cidade: uma relação de origem, em 
São Paulo. A referida pesquisa segue com uma investigação histórica sobre a primeira 
galeria da cidade, a Galeria Pio X, para o entendimento das mudanças destas tipologias 
através do tempo. A pesquisa deixa possíveis desdobramentos, tais como o estudo 
dos agentes produtores das galerias, de cenários onde o modelo é inexistente e 
implicações legislativas sobre as construções de galerias na cidade de Juiz de Fora.
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Resumo: 

As maquetes e os modelos tridimensionais são importantes recursos didáticos. Os 
mesmos recuperam a linguagem lúdica e volumétrica de blocos lógicos da infância, 
metodicamente utilizada pelo educador alemão Fröbel, pelo psicólogo russo Vygotsky 
e incentivada por Piaget, além de ser explorada pela pedagogia construtivista 
Montessori. Embora sejam reconhecidas suas qualidades pedagógicas e 
possibilidades de aplicação no campo da arquitetura e urbanismo, verifica-se a 
escassez de material específico para a área. Assim, esta pesquisa visa investigar os 
diversos tipos de blocos de montar existentes para, então, desenvolver uma versão 
própria voltada para o ensino arquitetônico. A metodologia adotada contempla ações de 
ordem teórica e prática, divididas em quatro fases: 1- pesquisa bibliográfica, 
iconográfica e levantamento dos blocos de montar existentes no mercado nacional e 
internacional; 2- descrição e taxonomia dos materiais levantados, mais a análise 
empírica de, aproximadamente, dez jogos dentre os encontrados; 3- concepção, 
fabricação do protótipo e teste do mesmo para, então, ser produzida a versão definitiva 
através de técnicas de prototipagem rápida e de fabricação digital; 4- redação do 
manual de aplicações didáticas, do relatório final da pesquisa e de artigos científicos. 
Diante do obstáculo em adquirir os jogos  disponíveis no mercado, recorreu-se às 
opções presentes nas plataformas virtuais, percebidas como formas viáveis e 
acessíveis de concepção de projeto arquitetônico. Dessa experiência, foram realizados 
Workshops com o Minecraft e o Lego Digital Designer, respectivamente, que 
resultaram em dois artigos aceitos no Congresso de SIGraDi 2015 e 2016. Somam-se 
às essas atividades, os testes com os jogos físicos "Encaixe Se For Capaz" e o "Mega 
Construções", que permitiram elaborar protótipos com peças em formatos diversos e 
que se adéquam à escala 1/100, visando propiciar maior liberdade formal, assim como 
um pensamento projetual modular interessante para a arquitetura. Enquadram-se nas 
próximas atividades a definição dos encaixes das peças e do vocabulário formal do 
jogo em desenvolvimento, bem como a realização de um Workshop interdisciplinar. 
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Resumo: 

O aumento significativo da população idosa, tanto em âmbito mundial quanto no Brasil, 
é considerado o principal fenômeno demográfico do século XX. Dentro desse 
crescimento, destaca-se a população de Juiz de Fora, com porcentagem de idosos 
superior à média nacional. Paralelamente a este contexto, há um aumento na 
porcentagem de idosos que sofrem quedas. Segundo a OMS, aproximadamente 28% a 
35% das pessoas com mais de 65 anos de idade sofrem quedas a cada ano. Diante 
disso, cabe a Arquitetura de interiores, a seguinte questão, que se configura como 
problema de pesquisa: Qual a participação da arquitetura de interiores no risco de 
queda de idosos em ambientes domiciliares? Esta pesquisa apresenta, portanto, um 
estudo a cerca do risco de queda de idosos em ambiente domiciliar, tendo como 
objetivo apontar os principais fatores extrínsecos presentes na arquitetura de interior 
que contribuem para tal risco. A pesquisa contemplou ações tanto de ordem teórica 
quanto de ordem prática. No campo teórico, realizou-se um levantamento do estado da 
arte com revisões sistemática e narrativa de literatura a partir de pesquisa bibliográfica e 
documental. No campo prático realizou-se entrevistas estruturadas e semi-estruturadas 
juntamente com o método de walkthrough. O estudo prático foi feito em Juiz de Fora no 
Centro de Convivência do Idoso Dona Itália Franco, uma unidade da Associação 
Municipal de Apoio Comunitário (AMAC). Em sua primeira fase contou com 95 pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos, e em sua segunda fase com 13 voluntários 
dentre os participantes da fase anterior aos quais o grupo de pesquisa realizou visitas 
em domicilio a fim de entender o local e o motivo de queda apontado. Como produto, 
elaborou-se diagramas nos quais se elencaram os elementos da arquitetura de 
interiores diagnosticados na pesquisa como intrínsecos ao ambiente construído e 
extrínsecos ao indivíduo, e que se apresentaram como influenciadores do risco de 
queda de idosos. Como possível desdobramento destaca-se a necessidade de se 
estudar e analisar cada elemento diagnosticado como fator de risco a fim oferecer 
diretrizes de projeto que contribuam para melhor qualidade de vida da pessoa idosa e 
diminua o número de quedas desta população.
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Resumo: 

A gestão de pessoas representa uma atividade de grande relevância para qualquer tipo de 
organização. No campo das empresas privadas, há uma extensa produção acadêmica e 
técnica, voltada para a proposição de estratégias e ações que possam contemplar as 
necessidades de seleção, desenvolvimento, avaliação e reconhecimento dos 
trabalhadores. Na área pública, poucos estudos têm sido desenvolvidos, a despeito das 
peculiaridades das organizações estatais. No chamado “terceiro setor”, que engloba, 
dentre outras, as Organizações Não-Governamentais, menor ainda é a produção nessa 
área de conhecimento. Assim, a pesquisa buscou estudar a Gestão de Pessoas a partir 
das peculiaridades das ONGS, diagnosticando as principais necessidades desse tipo de 
organização no que tange ao gerenciamento de seus funcionários e voluntários e propondo 
métodos eficazes para o seu aprimoramento.Foi constituída uma amostra, do tipo não 
probabilística, formada pelo critério de acessibilidade. Os pesquisadores partiram de um 
cadastro geral de entidades sociais publicado pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e 
fizeram contato com todas as ONGs que dele faziam parte. Foram visitadas as 28 que 
concordaram em participar, sendo realizadas entrevistas estruturadas com seus 
dirigentes. O roteiro das entrevistas teve como base o que foi levantado na revisão da 
literatura sobre boas práticas de gestão de pessoas, indagando-se aos entrevistados o 
quanto cada uma tem sido observada no dia a dia da instituição na qual trabalham. A 
pesquisa revelou que há dois grupos bem distintos de instituições: algumas (poucas) 
promovem investimentos significativos nas atividades relativas à gestão de pessoas e 
outras (majoritárias) deixam muito a desejar nesse aspecto. Essa situação reflete os 
distintos graus de estruturação na gestão de uma forma geral e, particularmente, na 
gestão de pessoas, objeto desta pesquisa. Tal diversidade, certamente, não se aplica 
apenas à gestão de pessoas. As ONGs representam um universo bem diversificado: 
enquanto umas possuem modelos bem definidos e contam com gestores capacitados, 
outras são geridas de forma amadora.

 
Palavras-chave: 

Gestão de Pessoas  , Gestão Social , Terceiro Setor  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  

METAMORFOSE DOS GÊNEROS E FORMATOS TELEVISIVOS NA WEB: A 
MULTIPLICAÇÃO DAS TELAS

 
Autores: 

BRUNO CANIATO (BOLSISTA PIBIC/CNPQ); SORAYA M. F. VIEIRA (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Averiguamos como se dá o que estamos denominando por fluxo de convergência bilateral, 
ou seja, como a TV gera conteúdo para a internet e vice-versa. Focamos a atenção nas 
propriedades dos gêneros e formatos de programas, com tradição televisiva broadcasting 
que são transpostas, para não dizer, exibidas na web em ambiente convergente. Como os 
gêneros são reconstituídos para este ambiente? Como a remixiabilidade se constrói e 
altera ao mesmo tempo o estilo, os gêneros estabelecidos no fluxo televisivo. Quais as 
propriedades que se repetem dos gêneros e formatos estabelecidos, ou seja, quais 
elementos são herdados quando o programa se remedeia no fluxo da convergência digital? 
Será que esta metaformose anunciada do gênero na web se constituí como uma 
estratégia transmidática? O novo ambiente audiovisual intercala múltiplas telas no seu 
consumo com formas de participação, interação e consumo ubíquos que nos permite 
estar ao mesmo tempo vendo,compartilhando,criticando,parodiando, em tempo real, 
presente, habitando assim diferentes espaços. O espectador se torna visível! Como 
resultado nascem espaços híbridos, mesmo que se apresentem neste primeiro momento 
esteticamente repetidos e com usos significativos de interfaces. É o que buscaremos 
demonstrar na análise das reconfigurações dos programas “The Voice Web” e “G1 em um 
minuto”.Mas, a materialidade das produções e interconexões destes espaços,dadas 
nestes dois ambientes na e pela linguagem se misturam,fazendo surgir mais vozes, mais 
formas de dividir a tela e escolher os elementos presentes em cena para configurar 
presenças.Nos interessa olhar para essas intermidialidades. Uma delas, por exemplo: a 
inserção de maneira síncrona das redes sociais na tela durante a apresentação dos 
programas, inserindo o ambiente dado na internet na TV.
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Resumo: 

As ações na segunda tela têm merecido discussões e atenções dos setores empresarial, 
tecnológico e comunicacional. Estabelecer um fluxo comunicacional efetivo nas redes 
sociais pelas emissoras televisivas - com consequências na sua programação - é um dos 
desafios da contemporaneidade para este segmento. Com a digitalização da TV e com as 
novas possibilidades do ambiente convergente, a audiência passa a ter canais a ela 
disponíveis para se colocar ou até mesmo interferir na programação. Queremos entender 
como se dá a dinâmica dos processos comunicacionais e de fluição por parte das 
emissoras e dos seus usuários. Através de análises (em 2014 e 2016) interpretamos 
como as emissoras de TV “Rede Minas” e “TV Assembleia MG” (públicas) e "TV Alterosa" 
e "TV Integração" (privadas) têm incorporado e qualificado os cidadãos e como a recepção 
tem respondido a esses apelos através das redes sociais. Em 2014 monitoramos 
postagens e perfis nas redes sociais das emissoras. Em 2016, retornamos ao 
monitoramento das mesmas corporações para verificar o fluxo tanto das emissoras como 
dos usuários-telespectadores.
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Resumo: 

Normalmente, os empreendimentos voltados para extração de minério provocam grande 
impacto no exercício dos direitos humanos. Degradação do solo, poluição das águas, 
dependência econômica por parte do comércio local e dos trabalhadores das áreas 
afetadas sempre estiveram no rastro dos grandes empreendimentos de mineração. Nos 
casos em que a situação econômico-financeira das companhias se deteriora essa 
situação precária pode se agravar ainda mais. Em 15 de outubro de 2014, a sociedade 
empresária MMX Sudeste S.A. entrou com pedido de recuperação judicial emergencial na 
comarca de Belo Horizonte em Minas Gerais. Entre 2007 e 2008, a companhia foi 
responsável pela aquisição de grandes minas da região de Serra Azul , localizada na parte 
oeste do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. Com a crise do grupo EBX e com queda 
da cotação do preço do minério, a MMX Sudeste, subsidiária da MMX, se viu obrigada a 
ajuizar pedido de recuperação.
A Lei 11.1.01/2005 alterou o modelo jurídico previsto para as empresas em crise. 
Ainda que dependente da intervenção judicial, a recuperação, ao contrário do que possa 
parecer, não se concretiza com o deferimento do seu processamento pelo juiz. Na 
verdade, essa decisão foi conferida, pela legislação, aos credores do devedor, de forma 
que o juiz somente concederá a recuperação caso não exista objeção por parte dos 
credores ao plano ou nas situações em que ocorra a própria aprovação do plano pela 
assembleia geral de credores. Verificada a rejeição do plano de recuperação pela 
assembleia de credores, será decretada a falência no próprio processo de recuperação.
O plano de recuperação judicial é moldado de acordo com seu potencial econômico-
financeiro, o que é determinado exclusivamente pelos credores. A proposta do presente 
projeto é investigar o processo de recuperação judicial intentado pela mineradora e analisar 
o plano apresentado para a satisfação dos interesses dos credores. Busca-se também 
confrontar o processo de recuperação com os impactos causados pela atividade de 
mineração, destacando que a situação de crise econômico-financeira das mineradoras 
afeta, além dos credores interessados no plano, a vida de toda a população da região 
desses empreendimentos
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Resumo: 

No mundo jurídico verbalizado, é muito comum a utilização de categorias abstratas para 
simplificar situações concretas. O recurso à abstração motra-se útil, na medida em que 
permite ao ser humano a apropriação intelectual dos fenômenos que o cercam, facilitando, 
assim, a comunicação. Ocorre que, frequentemente, essas categorias abstratas se 
desvinculam dos fenômenos retratados, ganhando uma vida própria, como se 
representassem uma realidade autônoma.
A pessoa jurídica, por exemplo, já foi retratada como elemento essencial à descrição da 
realidade, como se fosse uma imposição da própria natureza1. Consequentemente, 
incute-se a impressão de que o termo pessoa jurídica corresponde a uma evidência lógica 
e inquestionável, isto é, algo “dado” e não construído.A apresentação da pessoa jurídica 
pressupõe a ideia de que o ordenamento reconhece dois sujeitos de direito. A pessoa 
natural, relacionada ao ser humano, e a pessoa jurídica, que congrega uma variedade de 
substratos, como as associações, sociedades e fundações. Da correlação com a pessoa 
natural, vista como espécie do mesmo gênero sujeito jurídico, observa-se um processo de 
naturalização, caracterizado pela impressão de que a pessoa jurídica é mais do que um 
termo, representando um novo ser criado pelo Direito.Essa naturalização se manifesta 
com bastante intensidade no discurso da titularidade dos direitos fundamentais, na 
literatura do Direito Constitucional, e na análise dos direitos da personalidade, no âmbito do 
Direito Privado.Essa equiparação pode revelar, contudo, certa negligência na análise da 
diversidade de interesses que justificam a personificação do ser humano, como se fosse 
possível equipará-los aos motivos presentes na atribuição de personalidade jurídica às 
sociedades e associações.
Nessa trilha, o presente projeto de pesquisa, com apoio na perspectiva teórica da 
respersonalização do Direito, passa a contornar a situação-problema que pretende 
investigar com as seguintes indagações: como se desenvolve o processo de extensão de 
direitos humanos à pessoa jurídica? A extensão de direitos humanos à pessoa jurídica, da 
maneira como vem sendo realizada no Brasil e nos E.U.A, reforça ou compromete a tutela 
do ser humano nas entidades coletivas?
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Resumo: 

O projeto em pauta enfoca a análise do processo de institucionalização da prática do 
urbanismo no Brasil. Assim, por uma lado, deverá ser aprofundado os diversos 
significados de ação pública e social atribuídos à noção de municipalismo, enfocando-
se mais particularmente a Revista Brasileira dos Municípios. Por outro lado, amplia-se o 
foco de observação antes restrito ao Rio de Janeiro e indiretamente, por comparação, 
São Paulo, para uma perspectiva francamente transnacional, enfocando, sobretudo no 
que compete as cidades de Cataguases, Juiz de Fora e demais cidades da zona da 
mata mineira. Espera-se contribuir com exame crítico e de revisão da historiografia da 
arquitetura e do urbanismo no Brasil. Almeja-se também ampliar a reflexão e aprofundar 
os debates em torno da historicidade e do(s) significado(s) de um conjunto de noções 
utilizadas nas narrativas historiográficas recentes, como por exemplo as de:  1.memória, 
história, historiografia;  2. representações, práticas, recepção, circulação de idéia e de 
formas;  3. atores individuais, sociais, institucionais; 4. fontes escritas e iconográficas; 
5. redes, campo, nebulosas; 6. temporalidades; 7. espacialidades.
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Resumo: 

O projeto em pauta enfoca a análise do processo de institucionalização da prática do 
urbanismo no Brasil. Assim, por uma lado, deverá ser aprofundado os diversos 
significados de ação pública e social atribuídos à noção de municipalismo, enfocando-
se mais particularmente a Revista Brasileira dos Municípios. Por outro lado, amplia-se o 
foco de observação antes restrito ao Rio de Janeiro e indiretamente, por comparação, à 
São Paulo, para uma perspectiva francamente transnacional, enfocando, sobretudo no 
que compete à cidade de Belém.

Espera-se assim contribuir com exame crítico e de revisão da historiografia da 
arquitetura e do urbanismo no Brasil. Almeja-se também ampliar a reflexão e aprofundar 
os debates em torno da historicidade e dos significados de um conjunto de noções 
utilizadas nas narrativas historiográficas recentes, como por exemplo as de: memória, 
história, historiografia; representações, práticas, recepção, circulação de idéia e de 
formas;  atores individuais, sociais, institucionais; fontes escritas e iconográficas; redes, 
campo, nebulosas; temporalidades; espacialidades, territorialidade.
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Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo mapear, classificar e validar, segundo a percepção de 
diferentes públicos envolvidos (turistas, experts em turismo, trade turístico local e 
população local), os atrativos turísticos existentes na cidade de Juiz de Fora. 
Especificamente, para a realização empírica da pesquisa, de forma efetiva, busca-se:
1) Realizar um amplo levantamento (produzir uma lista inicial) dos atrativos turísticos, ou 
considerados potencialmente turísticos, da cidade de Juiz de Fora e espacializá-los; 2) 
Classificar esses atrativos segundo diferentes tipologias, suas características físicas, o 
seu grau de importância, sua centralidade no destino turístico; 3) Validar a lista de atrativos, 
através de verificação de como eles são percebidos socialmente por diferentes categorias 
sociais (turistas, experts em turismo, trade turístico local e população local); 4) Reunir os 
atrativos turísticos do município e apresentar um mapa representativo sintetizando os 
resultados da pesquisa. Após a identificação dos principais elementos de interesse 
turístico da cidade, procedeu-se a aplicação de um método quantitativo descritivo com 
distintos grupos sociais (moradores, acadêmicos, empresários e turistas). Os resultados 
apontam que a maioria dos locais e equipamentos de possível interesse turístico são 
apenas “recursos”, i.e., ainda inexplorados comercialmente; são de nível de hierarquia 
regional e as pessoas estariam dispostas a pagar para usá-los em apenas cera de 1/3 dos 
casos. A relevância deste trabalho reside na apresentação de uma base ampla dos 
atrativos turísticos que se manifestam na cidade, a fim de ofertar aos atores interessados 
no desenvolvimento do setor um retrato da disposição e organização destes espaços. 
Deste modo, pretende-se chamar a atenção para um cenário de possibilidades para 
subsidiar as ações públicas, tal como os locais em que há maior ou menor concentração 
de atrativos e as necessidades mais imediatas de investimento na indústria do turismo 
local.
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Resumo: 

O objetivo desta pesquisa foi identificar si existe e como é formada a cadeia produtiva 
turística no destino turístico Juiz de Fora/MG, quais os elementos a compõem e as 
informações existentes sobre os serviços disponibilizados na cidade. A partir dos dados da 
investigação foi identificado a existência de uma cadeia de turismo semi-integrada 
transpassada por um perfil de pouca aplicabilidade de planejamento ou estratégias 
deliberadas. 
Os resultados apontaram para uma forte tendência no desconhecimento de informações 
de gestão (ex. participação da empresa no mercado, custos, fornecedores, vantagens de 
integração e oferta de serviços em cadeia). Tal pratica implica em uma lacuna na 
eficiência da gestão da cadeia produtiva e na inexistência de um planejamento e controle 
de produção de produtos e serviços. Se observou a inexistência ou pouca incidência de 
mecanismos de controle na qualidade dos serviços e poucos deles eram incorporados às 
elaborações estratégicas. 
Foi identificado uma tendência de empresas com mais de 10 anos (78%), sem relações 
formais com cadeias, franquias ou matrizes (71%). Mais da metade da amostra possui até 
9 empregadas e o faturamento anual preponderante é até R$360.000,00 marcando assim 
um forte contraste de micro e pequena empresa. A faixa salarial preponderante da cadeia é 
em torno de 1 ou 2 salários mínimos.
Os principais desafios para as empresas apontam para problemas na infraestrutura da 
cidade, aspectos macroeconômicos (taxa de cambio, impostos etc), gestão e 
empreendimento, concorrência e novos produtos substitutivos, falta de atrativos na cidade 
e oscilação de demandas em feriados característico de fluxo emissivo e, escassez de 
bons funcionários ou adequados para a realidade da organização. 
Os dados aqui disponibilizados apontam uma fragilidade no tocante ao planejamento e 
controle de produção ao mesmo tempo em que aponta um mapeamento da cadeia 
produtiva, elemento primordial para início de tal processo.
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Resumo: 

Como consequência à nova atuação judicial na promoção da cidadania, foi necessário 
garantir à sociedade um campo de participação no Judiciário na formação das decisões, 
inclusive para solucionar uma questão de legitimidade, de feita que os atores jurisdicionais 
não foram democraticamente eleitos para desempenhar a nova função apresentada. Entre 
as novas formas de participação, a Lei 9868, de 10 de novembro de 1999, instituiu a 
possibilidade de realização de audiências públicas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 
a fim de que, havendo insuficiência de informações ou necessidade de esclarecimento da 
matéria ou dos fatos tratados, pessoas com experiência e conhecimento sejam ouvidas; 
um mecanismo de grande utilidade e potencial participativo em casos complexos.Contudo, 
a possibilidade de participação em uma audiência pública no âmbito do STF enfrenta 
diversos obstáculos, que colocam em questionamento o caráter participativo, legítimo e 
democrático do instituto. Dentre os esforços e exigências que a participação demanda, 
são exemplos consideráveis, entre outros, a ciência a respeito da realização da audiência, 
a condição de expert ou especialista para manifestação, os custos de uma viagem até 
Brasília, o uso de trajes adequados para entrar no STF e o número limitado de vagas para 
assistir a audiência e participar dela. Existe mais uma ordem de falhas acerca da 
realização das audiências públicas, como a dinâmica adotada no seu desenvolver. O 
trabalho proposto adotou como estratégia de estudos a leitura crítica dos argumentos 
produzidos nas audiências públicas e dos votos proferidos pelos ministros do Supremo 
Tribunal Federal, nos casos relacionados às respectivas audiências. O confronto entre os 
argumentos frutificados nas audiências e os votos proclamados pelos ministros permitiu a 
aferição do impacto e da utilidade do que foi discutido na audiência para fins de decisão. 
Permitiu também identificar a natureza dos argumentos levantados pelos ministros quando 
estes se referem às audiências públicas, se de fato discutem as posições apresentadas 
ou se meramente optam por levantar a posição que melhor se enquadra em seu 
entendimento já existente. Desta forma, elaborou-se proposta de readequação do instituto.
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Resumo: 

O estudo avaliou a percepção de qualidade no atendimento do varejo em Juiz de Fora, 
Minas Gerais. Procurou-se identificar com esta pesquisa quais atributos são valorizados 
pelo consumidor em relação à qualidade percebida deste serviço e, para isto, foi utilizada a 
escala SERVQUAL adaptada para as especificidades locais. O varejo tradicional na região 
central da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, foi escolhido para a realização da 
pesquisa de campo, na qual foram entrevistados 702 consumidores abordados após 
realizar compras ou trocas nas lojas de rua do varejo físico. Foi constatado que, 
coerentemente com estudos que tratam de aspectos culturais dos mineiros, a empatia se 
mostrou como dimensão mais relevante para os consumidores, seguida da dimensão 
tangibilidade. Tal achado é assim compatível com as pesquisas que apontam o traço 
cultural típico do mineiro: a desconfiança. Os resultados permitem que os gestores do 
varejo local alinhem os esforços de treinamento da equipe de vendas na direção das 
expectativas dos consumidores. O estudo amplia a discussão sobre a relação entre os 
aspectos culturais e a percepção de qualidade no atendimento.
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Resumo: 

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

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

O projeto visa a registrar as narrativas de memória da cidade de Juiz de Fora. Minas 
Gerais, através de seus habitantes; preservar a memória da cidade através da captação e 
registro dessas narrativas; e divulgar as histórias gravadas através de produtos culturais, 
tais como livro, vídeo-documentário e exposição. O projeto é desenvolvido através de 
módulos. Cada módulo que é realizado em um período de quatro meses capta 12 
depoimentos de histórias de vida e tem como produto final uma publicação e um 
documentário sobre o tema. A metodologia de trabalho utilizada é a da História Oral. O 
projeto prevê a gravação de 12 histórias de vida em vídeo, em cada módulo, e uma 
pesquisa contextual sobre o tema a ser trabalhado no módulo. Na primeira fase do módulo 
é feito um levantamento histórico sobre o tema pesquisado, ao mesmo tempo em que 
serão selecionados os nomes dos possíveis entrevistados. Em seguida, são efetuadas as 
gravações em vídeo de 12 histórias de vida, material este que recebe tratamento posterior, 
tais como, transcrição, revisão e edição das histórias. Os depoimentos gravados farão 
parte do acervo do Museu de Arte Murilo Mendes e serão compartilhados com o Museu da 
Pessoa, podendo ser acessados pela internet através de seu Portal de Memórias. 
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Resumo: 

A pesquisa realizada, buscando demonstrar, com fundamento no princípio da autonomia 
privada, possibilidades de expansão da autotutela em face do inadimplemento contratual, 
aprofundou-se na análise de instrumentos com função resolutiva e satisfativa, com ênfase 
na resolução extrajudicial dos contratos e nas contratações substitutivas, comumente 
subutilizadas na experiência jurídica brasileira. Quanto à primeira figura, defende-se a 
ampla operatividade da cláusula resolutiva expressa, mesmo nas hipóteses em que a lei 
determina a prévia interpelação do devedor, bem como nas relações de consumo e nos 
contratos de adesão. Demonstra-se a admissibilidade da cláusula também nos casos de 
imputação objetiva do inadimplemento e de contratos conexos, quando presente o requisito 
da correspectividade entre contratos distintos mas funcionalmente interligados. Sustenta-
se, enfim, a possibilidade, viabilidade e até mesmo necessidade de se admitirem outros 
instrumentos de resolução extrajudicial não previstos expressamente no ordenamento 
brasileiro, inclusive à luz da experiência estrangeira. Quanto à segunda figura, 
constatando-se um ponto de contato entre a doutrina da mitigação do dano pelo próprio 
credor, que tem respaldo na boa-fé objetiva, e a autotutela contratual com função 
satisfativa, identificou-se nas contratações substitutivas, celebradas com terceiros, um 
mecanismo pelo qual o contratante lesado pode alcançar o resultado útil pretendido 
mesmo sem o adimplemento do outro contratante. Ditas contratações podem 
corresponder, conforme a situação concreta, a um dever ou a uma faculdade. Enfim, a 
pesquisa alcançou o objetivo precípuo de romper com a tradicional resistência, na cultura 
jurídica brasileira, em relação à autotutela - exercício das próprias razões - como meio de 
reação a lesões de direitos, tendo evidenciado, na seara contratual, a admissibilidade de 
uma autotutela respaldada e limitada pela ordem constitucional vigente.    
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Resumo: 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, está 
com mais de 16 anos. É relevante um estudo sobre essa lei no que concerne ao exercício 
da competência tributária, já que seu artigo 11 determina a obrigatoriedade de os entes 
Federativos (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) de instituírem todos 
os tributos estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No 
entanto, temos como exemplo, a ausência da criação do imposto sobre as grandes 
fortunas (IGF), o que poderia tornar mais justa a tributação no Brasil.
Muitos Municípios, também, não instituem o IPTU (imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana), foi identificado qual o motivo para não aplicarem a exação fiscal.
A pesquisa verificou e analisou quais sanções são aplicadas para quem não cumpre a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, principalmente, no tocante à competência tributária.                   
No XXII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 
DE FORA serão apresentados os resultados dessa pesquisa por meio de um artigo 
jurídico.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO ADMINISTRADOR EM FORMAÇÃO: O PAPEL 
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Autores: 

IGOR PORTO DAVID (BOLSISTA BIC); ANGELO BRIGATO ÉSTHER (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A pesquisa teve como objetivo geral compreender o processo de construção da identidade 
do administrador profissional em processo de formação, ou seja, enquanto estudante do 
curso de Administração. Neste processo, foi estabelecido como foco de análise o papel 
exercido pelo currículo do curso e, em especial, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
Foi utilizada a teoria da identidade, numa perspectiva interpretativista, a partir das 
contribuições da abordagem interacionista e da psicologia social. Foram entrevistados 
alunos e alunas que estavam em fase final de curso, uma vez que teriam integralizado o 
currículo previsto e que estavam em fase de elaboração de seus TCCs. Utilizou-se a 
análise de conteúdo para a interpretação das entrevistas. Os resultados apontam para 
ambiguidades, tensões e conflitos no processo de construção de suas identidades.
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Resumo: 

O projeto de pesquisa em questão buscou dar continuidade ao “Observatório do Trabalho 
e Relações de Trabalho”, que teve início pelo Programa de Apoio à Instalação de 
Doutores/UFJF/2012/2013, e com o projeto de pesquisa aprovado pelos Editais XXII 
PIBIC/CNPq/UFJF-2013/2014 e XXVI BIC/UFJF-2013/2014 “O Trabalho do Assistente 
Social nas Organizações Privadas Não Lucrativas em Juiz de Fora e Microrregião”. 
A finalização de tal pesquisa baseou-se em articular tais projetos anteriores com a 
produção acadêmica, aprofundando as competências e as atribuições privativas do 
assistente social, realizando uma crítica aos processos de trabalho que são impostos aos 
profissionais, na tentativa de articular a teoria com a prática em seu campo de trabalho. 
A pesquisa teve como objeto de estudo o desenvolvimento do trabalho do assistente social 
no âmbito público-estatal, através da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e 
dentro de Instituições Privadas Não-Lucrativas (ONGs) na cidade de Juiz de Fora e 
microrregião. Processos de trabalho que são perpassados pela lógica do capital e 
extrapolam o sentido do trabalho do assistente social como um trabalhador liberal e que 
optou pela emancipação humana em seu Projeto Ético-Político. Considerando tais 
ambientes de trabalho, as pesquisas e reflexões feitas abordam a história de tal profissão 
e suas intervenções dentro da sociedade capitalista.
Foram elaborados dois textos, o primeiro articulou o trabalho do assistente social dentro 
dessas instituições e análise documental de tais processos, sempre na orientação e na 
visão crítica de referências bibliográficas. Diante do que foi exposto ao longo das visitas 
realizadas em determinadas ONG's da cidade de Juiz de Fora, coube ressaltar 
observações e situações latentes presentes no trabalho dos assistentes sociais.Enquanto 
o segundo texto teve como objeto de trabalho a inserção do serviço social em campos de 
trabalho precarizados, dificultando um trabalho crítico e a articulação com políticas sociais 
oferecidas pelo Estado.  Vale ressaltar também como esse trabalhador é demandado 
dentro da instituição e a funcionalidade de seu atendimento aos usuários.
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Direitos fundamentais sociais exigem prestação positiva do Estado para seu 

cumprimento, sendo justiciáveis. Tomados em abstrato, como direitos subjetivos prima facie, 

têm seu conteúdo excedente delimitado em processo de sopesamento de princípios 

colidentes. Da solução dessa colisão, resultam direitos subjetivos definitivos, passíveis de 

realização imediata. 

A máxima da proporcionalidade, instrumento para a solução de colisões entre 

princípios materiais declaradores de direitos fundamentais e princípios formais atribuidores de 

competência decisória a órgãos do Estado, é essencial à judicialização do direito ao mínimo 

existencial.  

Esse direito, variável espacial e temporalmente e relativo à dignidade humana, 

frequentemente conduz à colisão principiológica, pois, sendo o mínimo existencial um direito 

fundamental social, o Judiciário é obrigado a tomar uma decisão, observando o princípio da 

inafastabilidade do poder jurisdicional (que o impede de se afastar da demanda) e o princípio 

da proibição do retrocesso social (que impede o Estado de regredir na proteção desses 

direitos).  

Essa decisão, por obrigar o Estado a uma prestação, pode afetar vários princípios 

formais, como o da (i) separação dos poderes, na medida em que ordena ao Poder Executivo 

o cumprimento daquele direito; da (ii) liberdade do legislador, ao afastar norma 

inconstitucional no caso concreto ou dar solução à omissão legislativa na regulamentação de 

norma constitucional; da (iii) discricionariedade da administração pública, ao rever decisão 

vinculada a um projeto político; (iv) da democracia, porquanto o Judiciário não possui 

legitimidade imediata, já que não é poder eleito – daí ser sua decisão contramajoritária. 

É pela relevância dessa colisão entre a harmonia dos Poderes e a satisfação 

desse direito que é essencial a análise dos parâmetros dessa máxima no sopesamento 

principiológico. 

Na análise jurisprudencial do STF, buscou-se entender como se trata esse direito 

e percebeu-se que, apesar de o tribunal afirmar sua existência e determinar seu cumprimento 

sem a oponibilidade do argumento da reserva do possível, ainda continua em discussão seu 

conteúdo preciso, embora seja pacífica a inclusão dos direitos à educação e saúde. 



Visou-se à identificação de critérios racionais para a solução de conflitos de 

competências entre poderes estatais, surgidos especialmente no processo de 

judicialização relacionado aos direitos fundamentais sociais. 

Foram estudados aspectos envolvidos nessa questão, como a alegação de déficit 

cognitivo do Judiciário e o argumento da reserva do possível, ambos desfavoráveis à 

apreciação judicial da matéria.  

O déficit cognitivo do Judiciário baseia-se na sua visão limitada ao caso individual 

concreto, o que interferiria nos prognósticos do planejamento financeiro regional ou 

estadual de políticas públicas, que têm dimensão macro. Confrontam-se aqui os princípios 

formais da inafastabilidade do poder jurisdicional, pelo qual o Judiciário não pode deixar 

de julgar demanda a ele apresentada, e o princípio da democracia, pelo qual são os 

cidadãos, a partir de seus representantes, que decidem como e onde investir o dinheiro 

público. 

Já pelo argumento da reserva do possível, utilizado pelo Estado, exige-se, para o 

atendimento do interesse individual pleiteado, (a) sua razoabilidade perante o interesse 

coletivo e (b) a não afetação do equilíbrio do orçamento público. 

No Estado Democrático de Direito, os poderes originariamente competentes para a 

elaboração e implementação de políticas públicas são o Legislativo e o Executivo. Em 

decorrência do princípio formal da democracia, eles são formados por representantes 

escolhidos e legitimados pelo voto popular. Sua atuação é pautada pelo princípio formal 

da liberdade do legislador e da discricionariedade do administrador público. 

Havendo afronta por parte desses poderes à Constituição, seja por ação ou 

omissão, é o Judiciário competente para atuar em defesa dos princípios materiais de 

direitos fundamentais. A determinação do poder competente não é possível a priori, mas 

apenas relativamente ao caso concreto. Nele se dá a ponderação entre os princípios 

materiais dos direitos fundamentais e os princípios formais da discricionariedade do 

legislador e do administrador público. Isto é, poder judiciário de um lado, e poderes 

legislativo e executivo, de outro. 



INSTRUMENTOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO AOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS  

 
A pesquisa “Instrumentos processuais constitucionais de proteção aos direitos 

fundamentais sociais” dedicou-se ao estudo da ação civil pública, da ação direta de 
inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade, da arguição de 
preceito fundamental e do mandado de injunção.  
 A ACP possibilita o ingresso coletivo na proteção de interesses coletivos e 
difusos, visando a diminuir os custos da tutela individualizada, seja pela atuação do 
Ministério Público, seja pela atuação das associações, formando os corpos 
intermediários.  Ela está prevista na Lei 7347/85 (LACP).  
 A ADI, prevista na Lei 9868/97, é processo objetivo que exerce controle de 
constitucionalidade concentrado. Há legitimados universais (Presidente da República; 
Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados; Procurador-Geral da 
República; Conselho Federal da OAB; partido político com representação no Congresso 
Nacional) e legitimados especiais (confederações sindicais ou entidades de classe de 
âmbito nacional, cuja pretensão tenha pertinência direta com seus objetivos 
institucionais). Seus efeitos são ex tunc e erga omnes.  
 A ADC tem sua base nos art. 103, §1º, 1, §4º, e 102,caput, I, a, da EC nº03/93. 
É um processo objetivo e possui efeitos erga omnes e ex tunc. Possui ainda legitimidade 
ad causam (Presidente da República, Mesa do Senado Federal e da Câmera dos 
Deputados) e legitimidade ad processum (PGR). 
 A ADPF está prevista no § único do art. 102 da Constituição. É regida pela Lei 
9.882/99 e subsidiariamente pela Lei 9868/99, que trata acerca da ADI e da ADC. Seus 
legitimados são os mesmos da ADI. Seus efeitos são erga omnes e, em regra, ex tunc. 
Seu objeto é análise do descumprimento de atos não normativos.  
 Por fim, o MI está positivado no art. 5º, LXXI, e foi regulamentado pela Lei n. 
13.300/2016. O instrumento se destina ao controle de omissão inconstitucional. São 
legitimadas as pessoas naturais e físicas, os partidos políticos, o MP, a Defensoria 
Pública, sindicatos, entidades de classe e associações, constituídas há pelo menos um 
ano. Seus efeitos são, em regra, inter partes, mas com possiblidade de serem erga 
omnes. 
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DETERMINANTES DOS ATIVOS INTANGÍVEIS NA CONTINUIDADE DE EMPRESAS 

BRASILEIRAS: UM ESTUDO COM DADOS CONTÁBEIS E DE MERCADO APLICANDO 
ESTRATÉGIAS DE INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL.

 
Autores: 

Bolsista : HENRIQUE MIRANDA SOARES; Orientador: Rui Américo M. Horta

 
Resumo: 

Texto do resumo.Neste estudo foram pesquisados fatores determinantes que afetam 
ativos intangíveis e eles podem ser originados tanto de demonstrativos contábeis como do 
mercado. Através desses fatores, condizente com os intangíveis das empresas, se 
estudará a sua influência em empresas que obtiveram sucesso financeiro e também 
naquelas em que ocorreu descontinuidade em suas operações. Diante desta comparação 
se pretende concluir de sua importância para a continuidade dessas empresas, podendo, 
assim através de ações evitarem possíveis situações em que venha ocorrer uma 
deterioração na saúde financeira das empresas. 
O estudo se iniciou com o entendimento e a caracterização de fatores apresentados no 
estudo de Tsai, Lu e Yen (2012). Neste estudo os autores estudaram fatores originados de 
demonstrativos contábeis e de mercado de empresas situadas em Taiwan e na China. 
Através destes fatores se poderá fazer uma inferência com empresas brasileiras e 
adequando a suas peculiaridades. Busca-se, assim uma relação existente entre essas 
empresas de países diferentes com mercados bem distintos. 
O estudo se iniciou na fase de pré-processamento, em uma base de dados de empresas. 
Nesta etapa são definidas as empresas solventes e insolventes, de acordo com a 
BOVESPA, formando-se assim a amostra para a pesquisa que consolida a etapa inicial da 
pesquisa. Na etapa seguinte, a de processamento dos dados, será realizada aplicando 
técnicas de inteligência computacional visando obter novas informações uteis no processo 
de continuidade das empresas, a seguir através dos resultados se concluirá com análises 
e conclusões.  
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logistica – um comparativo de técnicas de classificação.

 
Autores: 

Bolsista: Rafaela Fernandes Horta; Orintador: Rui Américo M. Horta

 
Resumo: 

Texto do resumo.A pesquisa comparou dois métodos de classificação, um de inteligência 
artificial, Random Forest e outro estatístico, Regressão Logistica, no tema previsão de 
continuidade utilizando dados originados de demostrativos contábeis de empresas 
brasileiras. A partir daí obter entendimento do processo de insolvência de empresas 
através de característica significativas que distinguem as empresas que falham daquelas 
saudáveis. 
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Autores: 

CAROLINE MARINO PEREIRA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); ILUSKA MARIA DA SILVA 
COUTINHO (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Central na informação da população brasileira, o Telejornalismo é uma presença também 
relevante na formação de profissionais da área de Comunicação. Esta pesquisa, em 
escala maior, busca investigar e realizar uma cartografia do Jornalismo Audiovisual nas 
universidades brasileiras. No primeiro ano da pesquisa, foram analisados projetos 
experimentais na área de Telejornalismo desenvolvidos por Universidades Federais 
localizadas no estado de Minas Gerais e finalistas do Prêmio Expocom Sudeste entre os 
anos de 2013 e 2015. Buscou-se mapear o Telejornalismo na formação acadêmica e 
entender em que medida as produções laboratoriais realizadas no âmbito das 
Universidades Federais se aproximam dos ideais de uma comunicação pública, incluindo 
os cidadãos e pautas muitas vezes excluídos do processo comunicacional dos grandes 
veículos de exploração comercial. Realizou-se também uma pesquisa documental nos 
sites dos cursos de Jornalismo de instituições federais, levantando planos de ensino nas 
áreas de televisão e jornalismo audiovisual e das produções laboratoriais desenvolvidas no 
processo de formação dos futuros jornalistas. Os resultados preliminares indicam a 
existência de tensionamento entre as perspectivas críticas de análise e uma realização de 
materiais que buscam uma aproximação com modelos e formatos presentes nas 
narrativas dos meios de comunicação hegemônicos, sendo reduzida a experimentação e 
mesmo a diversidade e pluralidade no material investigado.
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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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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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Resumo: 

Em busca de uma comunicação mais cidadã a TV Pública surgiu como uma alternativa 
aos oligopólios presentes no Brasil e, por meio de um telejornalismo público, atuaria pela 
difusão plural das ideias, pela diversificação dos formatos e pela regionalização da 
cobertura. A proposta dessa pesquisa foi analisar a cobertura da saúde nos telejornais de 
uma emissora pública de veiculação nacional e outra estadual, a TV Brasil e a Rede Minas, 
respectivamente. Por meio do aporte teórico da análise da materialidade audiovisual e da 
dramaturgia do telejornalismo, examinou-se as coberturas cotidianas nos telejornais das 
duas emissoras, asism como séries de reportagens e momentos de maior centralidade da 
temática, como durante a Campanha Nacional de Vacinação 2016. Na investigação 
lançou-se ainda mão de alguns verificadores e do referencial teórico desenvolvido no 
âmbito do Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais que desde 2010 realiza 
estudos acerca do telejornalismo nas emissoras do campo público. Buscamos identificar 
alguns fatores que determinaram a natureza da cobertura realizada pela Rede Minas e pela 
TV Brasil. A verificação evidenciou que a abordagem dada à campanha deixa claro o 
desafio que as TVs Públicas enfrentam para romper com um modelo historicamente 
estabelecido pelas TVs Comerciais, e o predomínio de uma abordagem que privilegia a 
cobertura da saúde sob o viés curativo em lugar de abordagens mais preventivas ou que 
explicitem as políticas públicas do setor.
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Autores: 
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FERREIRA (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

Hoje, muito se discute o uso da fotografia com o auxílio de smartphones. Para alguns, 
esses aparelhos não passam de brinquedos que possuem botões de disparo. Para outros, 
tais aparelhos liberam o profissional, que diminui o peso dos equipamentos e permitem o 
envio imediato das imagens diretamente para as empresas, permitindo a publicação em 
tempo real na internet e sem usar equipamentos complementares. Para estes, o 
fotojornalismo está fadado a tornar-se em breve mais uma forma de fotografia feita com 
telefones. Mais que passatempo de amadores esse tipo de fotografia é atualmente um 
grande mercado, cada dia maior com o desenvolvimento de novos aplicativos (softwares).  
Terremotos, tsunamis ou acidentes podem ter por perto não fotojornalistas, mas sim 
usuários de aparelhos celulares. Dados recentes do site de compartilhamento de imagens 
Flickr já indicam que os telefones do tipo smartphones são os equipamentos mais usados 
por fotógrafos que compartilham imagens pelo site, bem à frente de qualquer câmera 
automática de fabricantes como Canon ou Nikon.  Pelas medições atuais, cerca de 6.500 
imagens postadas diariamente, provêm de aparelhos móveis, como os telefones celulares. 
A pesquisa realizada indicou que boa parte das imagens produzidas com o auxílio dos 
telefones celulares, e que ganham visibilidade nas redes ou na mídia massiva, tratam de 
temas ou assuntos até bem pouco tempo cobertos por fotojornalistas tradicionais.  
Stefanie Gordon, uma moradora da cidade de Hoboken, Nova Jérsey (EUA),  produziu em 
maio de 2011 o que deve a fotografia mais famosa do lançamento do ônibus espacial 
Endeavour em sua missão final. Em um vôo da Delta Airlines para Palm Beach (Flórida – 
EUA) foi capaz de capturar algumas fotos com seu iPhone  e postá-las no Twitter.  Em 
poucas horas as fotos dela foram compartilhadas em dezenas de sites de notícias, a 
Associated Press (AP) pagou 500 dólares para usar uma de suas imagens e, no dia 
seguinte, alguns de seus Twitpics foram parar nas primeiras páginas dos muitos jornais. 
Os resultados das pesquisas bibliográfica e docudocumentais,ainda em desenvolvimento, 
indicam que essas transformações têm gerado impacto tanto nas empresas de 
comunicação quanto na formação da área.

 
Palavras-chave: 

Fotografia , Dispositivo , Compartilhamento  



 
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto:  
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: INOVAÇÃO 
PROCESSUAL PARA A SOLUÇÃO DE DEMANDAS MULTITUDINÁRIAS

 
Autores: 

Edgard de Carvalho Roland (PROVOQUE); Aline Araújo Passos (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Texto do resumo.
Com o advento do novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de 
março de 2015 (NCPC), o ordenamento jurídico brasileiro passou a contar com instituto 
que objetiva contingenciar os denominados litígios de massa e fornecer maior consistência 
ao sistema jurisprudencial pátrio. Trata-se do incidente de resolução de demandas 
repetitivas – IRDR, disciplinado pelos artigos 976 a 987 do referido diploma legal.
Essa modalidade de incidente, inspirada principalmente no Musterverfahren, procedimento-
modelo alemão utilizado predominantemente na Justiça Administrativa e no mercado de 
capitais, privilegia os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da prestação 
jurisdicional em um tempo razoável. Conforme restará demonstrado, o IRDR, além de 
buscar um tratamento mais rápido e eficiente aos conflitos multitudinários, tem como 
objetivo a minimização da chamada “jurisprudência lotérica”, evitando a prolação de 
decisões antagônicas em casos idênticos.
Além da figura do IRDR, o novo diploma processual confere destaque a outras formas de 
solução de casos repetitivos, como o julgamento de recursos especiais e extraordinários 
repetitivos. Em tais hipóteses, o procedimento é similar ao do IRDR, porquanto serão 
selecionados, dentro de um conjunto de recursos que apresentem semelhança em razão 
da mesma questão de direito, duas ou mais peças recursais que melhor representem a 
controvérsia que os tribunais superiores enfrentarão. Posto isso, fixado o entendimento 
decorrente do julgamento dos recursos representativos, os juízes e tribunais também 
ficarão a ele vinculados, nos termos do artigo 927, III, do CPC/2015.
São inquestionáveis as semelhanças entre o IRDR e os recursos excepcionais repetitivos, 
no que se refere à motivação de sua criação ou às regras que orientam seus julgamentos. 
Assim, a doutrina se posicionou no sentido de que foi estabelecido um novo microssistema 
processual, o microssistema de solução de casos repetitivos, como reconhece o 
Enunciado n° 345 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.Este microssistema 
objetiva a uniformização jurisprudencial, reforçando o valor atribuído aos precedentes no 
novo CPC, especialmente no julgamento de casos repetitivos.

 
Palavras-chave: 
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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa foi ampliar a discussão da articulação entre arquitetura moderna e o 

passado colonial do Brasil passando pelo conhecimento das ideias que permearam os 

discursos do movimento neocolonial no país. O estudo de textos de referência sobre o 

neocolonial mostrou que a propagação de ideias nacionalistas levou à busca por uma 

identidade nacional que acabou por eleger a expressão colonial portuguesa como 

representante brasileira. Tendo como marco a exposição do centenário no Rio de Janeiro em 

1922 quando alguns dos principais pavilhões foram projetados dentro do espírito neocolonial, 

essas ideias rapidamente alçaram a condição de estilo oficial. Nos anos seguintes, a aplicação 

indiscriminada do neocolonial gerou uma acalorada discussão entre seus adeptos e artistas 

defensores do pensamento Beaux-Arts. Porém, diante do início dos debates com base no 

racionalismo europeu, o neocolonial começa a ser entendido como uma variação do ecletismo, 

similar ao próprio Beaux-Arts, que busca no passado elementos de referência. Segawa aponta 

como desdobramento principal deste movimento que deu origem ao neocolonial, a introdução 

do contraponto regionalista como fator de renovação e que vai posteriormente caracterizar a 

expressão moderna no Brasil. 

 



                                               

Área: Ciências Sociais Aplicadas

Título do projeto: CHIADOR: JORNALISMO COMUNITÁRIO, HISTÓRIA E AÇÃO CULTURAL

Nome do bolsista 1 e programa: NICOLE QUINTÃO GONÇALVES (XVIII PROBIC 2015-16)

BRUNO FUSER (ORIENTADOR)

Resumo:

Um dos eixos do projeto “Chiador: jornalismo comunitário, história e ação cultural”, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, foi o de construção de uma história local a partir de 
entrevistas com moradores do município. O método de história de vida foi escolhido por permitir a 
construção de uma história local a partir da visão de segmentos da população que dificilmente têm
acesso ao protagonismo na chamada história oficial. Nessa história local, vê-se com clareza a 
apropriação de saberes das gerações anteriores - são valorizados os "antigos", aqueles que 
antecederam os moradores que falam. Percebe-se a forte presença da vida rural, mesmo por 
quem vive na cidade. Os entrevistados são de uma geração que ainda vive ou que viveu "na 
roça", embora essa realidade seja cada vez menos presente, em especial pela dificuldade de os 
pequenos proprietários rurais conseguirem ao menos garantir a própria subsistência e de seus 
familiares com o ganho da própria terra. As lembranças construídas se remetem a mudanças 
importantes percebidas pelos moradores. Tais mudanças, quando referem-se a questões de 
infraestrutura, assuntos concretos, referem-se a um passado difícil, em que as condições de vida 
eram piores que as atuais.
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FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CINEMATOGRÁFICO: O CINECLUBISMO COMO 
FORMA DE ATUAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCOMUNICAÇÃO

 
Autores: 

LUCAS GONÇALVES FERREIRA(PROBIC/FAPEMIG); ERIKA SAVERNINI 
(ORIENTADORA)

 
Resumo: 

O Projeto Formação do Pensamento Cinematográfico foi um projeto de extensão em 
interface com a pesquisa (FAPEMIG) cujo objetivo central foi a promoção da leitura crítica 
do cinema por meio de atividades cineclubistas. Deste modo, o plano de trabalho do 
bolsista incluiu a escritura de artigos científicos que dissertassem sobre a construção 
discursiva no cinema a partir da análise do sistema formal. 
O primeiro, "A Construção do Discurso Fílmico em Bara No Soretsu (O Funeral das 
Rosas)", analisou o discurso cinematográfico do filme japonês Bara no Soretsu (O Funeral 
das Rosas - 1969) de Toshio Matsumoto através de duas premissas: a encenação (Mise-
en-scène) e a montagem no Cinema. A partir da aplicação dos fundamentos teóricos do 
cinema e da análise filmica, compreendeu-se que o discurso do filme em questão é 
reforçado pelo olhar de Toshio Matsumoto sob componentes da linguagem 
cinematográfica, tais como os elementos encenados e montados que constroem durante 
o filme, consequentemente, uma estética específica.
Já o segundo artigo produzido, "Pelo Malo: O Discurso Sobre a Homossexualidade e 
Realismo",  propôs a análise da construção discursiva do filme venezuelano Pelo Malo 
(Cabelo Ruim - 2013), com direção de Mariana Rondón. Visto que o longa tem como um 
de seus subtextos a homossexualidade do personagem principal e sua repressão, a 
análise sustentou como que este discurso foi articulado dentro do filme cuja matriz 
narrativa é de caráter realista. Deste modo, o trabalho foi articulado com base nos 
principais teóricos que dissertam sobre o discurso fílmico relacionando-o as 
características que a matriz realista possui como a apresentação de uma proposta de 
narração menos espetacular, construída em blocos. Ademais, foi apresentado também 
discussões em torno de Gênero e Sexualidade para que se entendesse melhor o discurso 
proposto e analisado.
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CINEMA E A LÍNGUA ESCRITA DA REALIDADE: DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS COM 
PIER PAOLO PASOLINI

 
Autores: 

AMANDA CARVALHO GOMES (BOLSISTA-BIC); ERIKA SAVERNINI (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Na fundamentação teória do projeto buscou sistematizar as formulações teóricas de Pier 
Paolo Pasolini, mais especificamente a distinção que estabelece entre Cinema e Filme as 
transformações da sociedade italiana, o papel do artista e do intelecutal, associadas às 
análises de sua produção fílmica. Elaborou-se, como resultado, o artigo "Em busca de um 
certo realismo: a construção discursiva em Comizi d'amore" que analisa, partindo dos 
escritos do autor, este documentário de Pasolini em meio ao contexto italiano da década 
de 1960 e as novas abordagens documentais que surgiam. O trabalho foi apresentado na 
Divisão Temática de Cinema e Audiovisual, da Intercom Júnior - XII Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, ocorrido entre os dias 05 e 09 de setembro de 2016 na Escola 
de Comunicações e Artes - ECA USP.
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MAPEAMENTO DOS CENTROS DE PESQUISA E DA OFERTA EDUCACIONAL DE 

CURSOS DE TURISMO NO BRASIL E NO EXTERIOR: NOTAS PRELIMINARES PARA 
DELIMITAÇÃO DO CAMPO TURÍSTICO MUNDIAL

 
Autores: 

MATHEUS GOMES (BIC);FABÍOLA CRISTINA COSTA DE CARVALHO 
(COLABORADOR);
THIAGO DUARTE PIMENTEL (ORIENTADOR);

 
Resumo: 

este projeto de pesquisa visa realizar um mapeamento da oferta educacional de formação 
em turismo, em seus diferentes níveis: graduação, mestrado e doutorado, e da produção 
de conhecimentos em turismo, via a identificação e análise da produção e atuação de 
centros de pesquisa vinculados às instituições de ensino -- em âmbito mundial, a partir da 
análise comparativa de 20 países selecionados. O intuito é apreender e compreender a 
dinâmica relativa à produção e legitimação do saber alusivo à área do turismo a partir do 
estudo dos agentes institucionais especializados na outorga e chancela de competências 
– e sua legitimação -- aos demais atores, sobretudo, entrantes no campo turístico. Os 
resultados evidenciam que entre os 23 países desta pesquisa Estados Unidos, México e 
Brasil têm a maioria das instituições Identificados (80,34%) e 46,48% Juntos, eles 
oferecem cursos de turismo. O ranking de revistas e centros de pesquisa junto à principal 
área temática na concentração coincide Entre Geral do Turismo e Economia e Gestão 
Tanto nas publicações Categorias e centros de pesquisa acadêmicos, 58,46% e 34,53%, 
respectivamente. O Paraguai tem não centros de pesquisa nem publicações de turismo 
relacionados às instituições de ensino superior identificadas. Neste sentido podemos 
observar como a distribuição é assimétrica das IES com oferta no turismo e assim por 
diante, levando à CPT e as revistas da área. A principal concentração está presente nos 
países desenvolvidos. Por outro lado, o sub desenvolvido clubes de campo está em uma 
posição subordinada na produção do conhecimento nesta área bem como no tipo de 
conteúdo, o que tende a legitimar uma visão estabelecida do que é o turismo e suas 
formas adequadas para fazê-lo. Assim, em termos bourdieusiana, o marginal Tende a 
clubes do país participaram de uma forma assimétrica, principalmente, como no consumo 
de conhecimentos, técnicas e paradigmas de discurso no turismo, legitimando e 
reproduzindo o campo.
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Resumo: 

Partindo da suposição de que os conceitos de gestão da produção, originalmente 
desenvolvidos e aplicados no contexto da atividade produtiva industrial, enfrentam 
limitações ao serem empregados em atividades predominantemente imateriais, de 
prestação de serviços; e que neste setor ainda encontram-se limitadas a transposições 
conceituais e elaborações teóricas próprias, verifica-se empiricamente a dificuldade de 
aplicação de ferramentas de gestão no setor de serviços, o que inclui o turismo. Assim, 
este ensaio teórico dedica-se, despretensiosamente, à tarefa de mapear, sistematizar e 
ordenar conceitualmente as ideias chave da área de gestão da produção no contexto do 
turismo, e da sua atividade ordinária de prestação de serviços turísticos. Para tanto, 
procedeu-se a uma revisão teórica que engloba conceitos de gestão da produção, tanto no 
ambiente intraorganizacional, como planejamento e controle da produção, como 
interorganizacional, tais como redes, cadeia produtiva e logística. Como resultado 
elaborou-se um modelo teórico que pretende ordenar os principais conceitos em ambos os 
níveis com a especificidade de ser voltado para o setor turístico. Conclui-se que esta 
proposição pode contribuir para teoricamente de forma a especificar conceitos e poder 
trata-los de forma apropriada para o turismo; além, do ponto de vista pragmático, de 
fornecer meios para aplicação de forma mais objetiva e acurada neste setor. Todavia, 
limitações inerentes a esta fase propedêutica, tais como necessidade de teste de 
validação e eventuais ajustes, devem ser ainda reconhecidas.
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Endoturismo:

levantamento e articulação dos atrativos existentes no campus como forma de 
potencializar a oferta e o consumo cultural da comunidade universitária e seu entorno

 
Autores: 

LUIZ PAULO DAMASCENO (BIC-QUALIDADE AMBIENTAL);
THIAGO DUARTE PIMENTEL (ORIENTADOR);

 
Resumo: 

O termo endoturismo quer dizer turismo interno, uma maneira de ser turista dentro da 
própria universidade, onde os alunos possam abrir seus horizontes para uma nova 
perspectiva de interação e conhecimento. Dessa forma, considerando as potencialidades 
da Universidade Federal de Juiz de Fora, questiona-se: como a universidade pode 
aproveitar melhor a oferta de (equipamentos) atrativos existentes (e eventualmente criar 
outros novos) aumentando a qualidade ambiental e de vida da população humana que se 
relaciona com ela? 
Para responder a essa questão de pesquisa, propõe-se o seguinte objetivo geral: identificar 
como a universidade pode aproveitar melhor a oferta de (equipamentos) atrativos 
existentes (e eventualmente criar outros novos) aumentando a qualidade ambiental e de 
vida da população humana que se relaciona com ela. Especificamente, para verificação 
empírica da pesquisa, pretende-se:
§ Identificar as atividades e equipamentos, potencialmente de interesse turístico, 
oferecidos pela universidade;
§ Categorizar essas atividades e equipamentos de acordo com seu gênero, 
identificando o grupo a qual o atrativo se destina e potencialidades formas de uso de cada 
equipamento; 
§ Identificar o espaço e formas de acesso de tais atrativos, bem como avaliar sua 
infraestrutura e atratividade, segundo as percepções dos usuários.

Os resultados evidenciam que, diferentemente do que havia sido mencionado até então, 
em relação ao comportamento já rotinizado, a aquilo a que as pessoas já estão 
acostumadas a fazer na universidade, há uma demanda latente por outras atividades 
pouco mencionadas ou ainda não mencionadas – como, por exemplo, o  sarau o direito e o 
planetário, respectivamente – que sugere a necessidade de que a UFJF incremento seu 
portifólio de sua oferta cultural, além da divulgação da mesma, como já assinalado 
anteriormente.
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Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo mapear, classificar e validar, segundo a percepção de 
diferentes públicos envolvidos (turistas, experts em turismo, trade turístico local e 
população local), os atrativos turísticos existentes na cidade de Juiz de Fora.
Especificamente, para a realização empírica da pesquisa, de forma efetiva, buscou-se:
1) Realizar um amplo levantamento (produzir uma lista inicial) dos atrativos turísticos, ou 
considerados potencialmente turísticos, da cidade de Juiz de Fora e espacializá-los;
2) Classificar esses atrativos segundo diferentes tipologias, suas características físicas, o 
seu grau de importância, sua centralidade no destino turístico;
3) Validar a lista de atrativos, através de verificação de como eles são percebidos 
socialmente por diferentes categorias sociais (turistas, experts em turismo, trade turístico 
local e população local);
4) Reunir os atrativos turísticos do município e apresentar um mapa representativo 
sintetizando os resultados da pesquisa.
Com relação aos resultados, produzimos uma lista com mais de 100 elementos 
potencialmente turísticos da cidade, a partir da qual elencamos 35 supostamente mais 
relevantes para pesquisa de opinião com moradores, turistas, empresários e especialistas. 
As respostas mostram que a maioria dos respondentes são moradores de JF quanto as 
percepções, que: a ampla maioria dos pontos elencados são vistos como recursos, com 
grau de importância reduzido (apenas com reconhecimento local dos residentes ou em 
alguns casos de moradores da outras cidades da região), a avaliação da infraestrutura 
desses locais é ruim ou regular, com omissão por parte do poder público e que as 
pessoas não estariam dispostas a gastar dinheiro para frequentar tais sítios, embora 
estejam dispostas a gastar seu tempo para visitar a maioria deles. Em síntese, isso 
sugere que os atrativos analisados ainda estão em um grau rudimentar de utilização 
turística, o que requer maior investimento para sua transformação em produtos turísticos, 
com percepção de valor agregado.
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Resumo: 

Aplicar o método clínico em sociologia das organizações junto ao Conselho Municipal de 
Turismo de Juiz de Fora/MG com vistas a identificar, situar e descrever o perfil, os 
objetivos, as capacidades e expectativas das organizações e atores coletivos relativos ao 
campo turístico do destino Juiz de Fora/MG e descobrir a dinâmica de funcionamento 
deste campo, seus mecanismos integrantes e necessários à sua manutenção e 
modificação.
O arcabouço teórico baseou-se na sociologia francesa, em geral, a partir dos conceitos de 
campo, e em particular, de ator estratégico e suas interações na produção de uma ordem 
local. O método clínico foi usado para condução da pesquisa, onde buscou-se realizar:
1. Mapeamento de todos os atores (elos) direta e indiretamente situados no campo 
turístico de Juiz de Fora.
2. Identificação, descrição e análise do perfil, dos objetivos, das capacidades e das 
expectativas de cada uma das principais as organizações ou atores coletivos relativos ao 
campo turístico do destino Juiz de Fora/MG.
3. Hierarquização dos atores segundo o volume seu de capital dentro do campo e sua 
capacidade de influencia sobre o produto turístico global do destino turístico, bem como 
pelos seus tipos de interesse e formas de contribuição para organização e produção 
coletiva do destino turístico.
4. Descobrimento da dinâmica de funcionamento deste campo, seus mecanismos 
integrantes e necessários à sua manutenção e modificação.
5. Na etapa final da pesquisa, onde se pressupõe a devolução dos resultados aos atores, 
pretende-se sugerir o estímulo ao aumento de interação entre os atores (elos) e formação 
de uma coalizão dominante, tão ampla e diversificada quanto possível, a partir da 
identificação de objetivos comuns mas que esteja sustentada pelo valor do 
desenvolvimento turístico sustentável de Juiz de Fora/MG e região.
Os resultados evidenciam uma forte dissonância entre os objetivo, expectativas e 
capacidades dos atores, bem como suas reais interações. Também observou-se uma 
baixa participação dos atores em termos quantitativos de frequência, bem como uma mais 
escassa ainda participação qualificada. Isso parece corroborar a escassez de propostas, 
sua execução e êxito. 
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A NOVA ABORDAGEM COMPARATIVA DE MODELOS MACROECONÔMICOS DSGE: 

UMA ANÁLISE DE POLÍTICA MONETARIA PARA O BRASIL

 
Autores: 

Igor Machado Torres - Bolsista PIBIC/Fapemig - UFJF
Wilson Luiz Rotatori Corrêa - Professor do PPGEA/UFJF

 
Resumo: 

Esse projeto tem como objetivo operacionalizar para a economia brasileira a nova 
abordagem comparativa de modelos macroeconômicos DSGE (Equilíbrio Geral Dinâmico 
Estocástico), em outras palavras, estabelecer comparações de nossa economia para com 
outros modelos com base na estratégia metodológica proposta em Wieland et al. (2011), e 
com isso identificar os efeitos de choques externos e de política econômica sobre a 
evolução das principais variáveis macroeconômicas brasileiras.
Comparações sistemáticas de implicações empíricas, antes raramente observadas devido 
ao alto custo e por requererem a congregação de vários pesquisadores para obter um 
resultado comparativo ainda bem limitado, agora podem a baixo custo serem realizadas 
por pesquisadores individuais com o auxílio do software Dynare, que é um processador 
que opera rotinas no MATLAB para resolver, simular e estimar modelos não lineares. Ele é 
capaz de calcular o estado estacionário de um modelo, calcular a solução de modelos 
determinísticos, calcular a aproximação de primeira e segunda ordem de modelos 
estocásticos, estimar parâmetros de modelos DSGE e ainda calcular políticas ótimas em 
modelos lineares e quadráticos, e juntamente com o Dynare é utilizado o software Macro 
Model, que dá as opções de especificar os detalhes da comparação que se quer realizar.
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