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A Biomimética Aplicada à Projetos de Arquitetura e Urbanismo.

Douglas de Paula Silva (Bolsista)

Vinicius Rocha Rodrigues Morais (Orientador)

O biomimetismo baseia-se no estudo e posterior aplicação das estratégias naturais

como recurso de sobrevivência (evolução/ adaptação) da natureza em suas relações.

No campo da arquitetura e urbanismo, buscou-se compreender suas aplicações ao

processo de projeto, mediante um exame de intersecção de competências das duas

áreas envolvidas (arquitetura/ biologia).

Como método, foi adotado o uso de bibliografias específicas para avaliação, através de

Taxonomia Biomimética e observação/ análise de seres vivos com suas características

singulares, na tentativa de apresentar estratégias biológicas para desafios encontrados

na arquitetura e urbanismo.

Devido à dependência de outras áreas científicas, foi admitido ao encerramento da

pesquisa que ela demanda uma carga de conhecimento especifica e aprofundada,

podendo este estudo se desdobrar em dissertações de mestrado ou teses de

doutoramento.

Biomimética Arquitetura

Projeto
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Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Título do Projeto:

IMPACTOS DA QUALIDADE DOS PROFESSORES SOBRE O DESEMPENHO ESCOLAR: EVIDÊNCIAS 
PARA O BRASIL A PARTIR DE DADOS LONGITUDINAIS

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

RICARDO DA SILVA FREGUGLIA                                                                                
JÉSSIKA DE FÁTIMA DA COSTA PORTO                                                         
GABRIELLY RAMALHO FERREIRA

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Uma importante questão na literatura de economia da educação se refere a identificação 
dos insumos relevantes para o aprendizado escolar das crianças e a possibilidade de 
implementação de políticas públicas efetivas. Em particular, os resultados de desempenho 
educacional decorrentes da qualidade do professor não são consensuais. Uma questão que 
ainda precisa ser melhor investigada é se um professor de boa qualidade afeta 
positivamente o desempenho escolar do aluno no decorrer do tempo. Nesse sentido, o 
objetivo do presente estudo é identificar o impacto das contribuições dos professores para 
o aprendizado através da proficiência dos alunos de escolas públicas e privadas em 
municípios selecionados do Brasil. A partir dos microdados longitudinais do projeto GERES - 
Geração Escolar, utilizou-se a Função de Produção Educacional (FPE) incluindo os efeitos 
fixos de alunos, professores e o match entre eles. Esse tipo de especificação, até onde foi 
investigado, não foi utilizado na literatura empírica do efeito do professor na proficiência 
dos alunos. A partir dos resultados, ainda preliminares, foi verificado que questões como o 
professor possuir outro trabalho tem impacto negativo na proficiência de seus alunos. As 
variáveis como educação, experiência e renda são significativas para português. Já para 
matemática, essas mesmas variáveis não são significativas, indicando que as características 
não observadas, quando controladas são capazes de explicar as diferenças nas notas. 
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desempenho do aluno  
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Memória e esquecimento em narrativas sobre a ditadura militar 

 

Resumo 

O que a produção artístico-cultural brasileira da última década revela acerca de nossas 

recordações do período ditatorial e sobre nosso modo de com elas lidar? Como lembrança e 

esquecimento, autoritarismo e brutalidade se relacionam em narrativas que têm como tema 

aquele período? De que modo representações deste passado autoritário nos ajudam a 

entender discursos e comportamentos, individuais e coletivos, que hoje naturalizam e até 

revigoram gestos ressentidos, preconceituosos e violentos arraigados em nossa memória 

coletiva? No encalço das respostas a estas indagações, foram investigados os livros K – relato 

de uma busca, de Bernardo Kuscinski e Cova 312, de Daniela Arbex, bem como os filmes O ano 

em que meus pais saíram de férias, de Cao Hamburger, e Hoje, de Tata Amaral. Os conceitos 

de memória e esquecimento foram colhidos em obras de Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, 

Henri Bergson, Paul Ricoeur e Andreas Huyssen, enquanto a noção de narrativa teve como 

fonte textos de Walter Benjamin, Silviano Santiago, Cândida Vilares Gancho e David Bordwel. 
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Título do Projeto:
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Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

3. Tamara Duarte Ramos (CNPq)
4. Beatriz Chaves de Oliveira (PIBIC/CNPq)
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

as configurações das políticas sociais, as determinações do exercício profissional, a 
dimensão técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política da profissão, e sua cultura 
profissional. Buscamos apontar aspectos que limitam e possibilitam a atuação profissional 
orientada pelo projeto ético-político do Serviço Social. Metodologia utilizada: estudos 
bibliográficos sobre a temática e pesquisa de campo nos Centros de Referência de 
Assistência Social de Juiz de Fora. Foram feitas 60 observações participantes, a partir das 
quais se viu a necessidade de aprofundamento realizando entrevistas em profundidade. 
Foram realizadas 16 entrevistas, as quais foram transcritas, tabuladas e analisadas. Dentre 
os resultados obtidos, ressaltamos 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. Apontamos que a 
mudança constante de profissionais impede a realização de um trabalho socioeducativo de 
longo prazo. Em alguns casos o fato dos assistentes sociais serem contratados como técnico 
SUAS, gera uma certa “indeferenciação” das práticas profissionais as atribuições privativas 
de cada profissão. Todavia, outra parcela entrevistada ressaltou as especificidades da 
profissão e suas atribuições privativas, compreensão fundamental para o desenvolvimento 
de um exercício profissional qualificado. Observamos, uma problemática em relação ao 
arquivo privativo do assistente social, visto que 43,75% das profissionais tem um arquivo 
único dos técnicos SUAS, previsto pela política. Além disso, as profissionais demonstraram 
preocupação com a qualidade do atendimento prestado aos usuários numa perspectiva de 
reafirmar esta política como direito. Esses foram breves apontamentos sobre a temática, a 
qual é de grande relevância ser aprofundada.
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os resultados obtidos, ressaltamos 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. Apontamos que a 
mudança constante de profissionais impede a realização de um trabalho socioeducativo de 
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qual é de grande relevância ser aprofundada.
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CICLOS ELEITORAIS E PARTIDÁRIOS E INTERAÇÃO ESPACIAL NAS 

DESPESAS EM SAÚDE E SANEAMENTO MUNICIPAIS (1998-2012) 

 

A gestão de políticas públicas em saúde no Brasil vem ganhando importância 

nas discussões de economia não só pelo impacto na qualidade de vida dos indivíduos, 

mas também pelo seu potencial como instrumento de manipulação de votos.  

Sabe-se que os Ciclos Eleitorais e Partidários são marcados pelos diferenciais 

de gastos em períodos pré e pós-eleitorais, a fim de influenciar os resultados das 

eleições. São muitos os trabalhos que buscam avaliar a relação entre o comportamento 

de variáveis econômicas e políticas, tal associação foi denominada por Nordhaus (1975) 

como Ciclos Políticos e Eleitorais. O autor descreve a relação das decisões políticas 

inerentes às questões do trade-off entre inflação e desemprego com o período eleitoral, 

observando um comportamento oportunista do governante em busca da maximização do 

voto.  

Hibbs (1977), ao questionar os resultados obtidos por Nordhaus (1975), 

verifica que para um conjunto de países as escolhas dos governantes não possuem 

apenas um caráter oportunista, mas também um viés partidário, com isso, há um 

direcionamento para a manutenção de um grupo no governo. A partir dos anos 80, os 

trabalhos de Nordhaus e Hibbs foram expandidos para incorporar outros elementos da 

teoria econômica, como expectativas racionais e informação assimétrica.  

Alguns autores avaliam os ciclos eleitorais e partidários no Brasil. Sakurai 

(2009) e Videira e Mattos (2011) chamam a atenção para a despesa com a função saúde 

e saneamento, uma vez que essa é mais sensível aos períodos eleitorais no Brasil e afeta 

principalmente o bem-estar da população mais pobre, população está mais politicamente 

influenciada. Além disso, os gastos com saúde e saneamento são uma medida “visível” 

ao eleitorado pelo seu caráter imediato na função utilidade do eleitor. 

No Brasil, apesar dos gastos federais diretos com saúde e outras despesas 

correntes terem apresentado uma queda entre 1995 e 2007, as transferências para os 

municípios, estados e Distrito Federal aumentaram consideravelmente. Tal fato 

demonstra a importância do ganho de poder dos governantes locais, com a 

municipalização do Sistema Único de Saúde (SUS) (GOMES, 2014). 

Com a municipalização da saúde, o município assumiu a responsabilidade 

sobre ações e serviços de atenção básica e da saúde em geral da sua população. Para 

aproveitar economias de escala em certos tratamentos, o município pode estabelecer 



convênios com outros municípios. Dessa forma, se um município não tem escala que 

viabilize tratar certa enfermidade, o paciente pode ser transferido para a localidade mais 

próxima que tenha maior infraestrutura (NOVAES e MATTOS, 2005). 

No calendário brasileiro, as eleições são realizadas em períodos (anos) 

predefinidos, ou seja, conhecidos pela população. Tal fato permite aos agentes políticos 

ajustarem o tempo de suas políticas, de modo que os resultados dessas possam ficar 

mais evidentes em anos eleitorais, influenciando o resultado da eleição municipal. 

Nesse contexto, este trabalho analisa a influência dos ciclos eleitorais e 

partidários nas despesas com saúde e saneamento nos municípios brasileiros. Ou seja, se 

ocorre aumento nas despesas em saúde e saneamento nos anos eleitorais e se o padrão 

dessas despesas é influenciado pelo comportamento das despesas dos municípios 

vizinhos. 



O tragicômico em narrativas cinematográficas contemporâneas 

 

Resumo 

Como as confluências entre o trágico e o cômico se configuram nas narrativas 

cinematográficas contemporâneas? Que feições o hibridismo genérico assume nessas 

produções? Que aspectos da existência humana na atualidade são tragicamente cômicas ou 

comicamente trágicas, segundo as ficções fílmicas? Em busca das respostas a estas indagações 

e com a finalidade de reaver discussões conflituosas em torno dos gêneros literários 

tradicionais, foi tomada como objeto de análise a película Relatos selvagens (Relatos salvajes, 

Argentina/Espanha, 2014), de Damián Szifron. A investigação teórica foi desenvolvida por meio 

de pesquisa bibliográfica, utilizando-se fontes primárias e secundárias nos estudos dos 

conceitos de tragédia, comédia e narrativa cinematográfica. Patrice Pavis, Georges Minois, 

Giles Lipovetsky, Junito de Souza Brandão e David Bordwell são alguns dos autores que 

embasaram a análise. 
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RESUMO  

 

O setor de transporte ferroviário é caracterizado por ser o setor de transporte que integra, com 

menos custos e maior eficiência, as regiões produtoras do país aos portos, em corredores 

logísticos bem estabelecidos. O objetivo dessa monografia é analisar os prováveis efeitos 

econômicos dos investimentos privados realizados entre 2010 e 2015 pelas concessionárias 

ferroviárias brasileiras. Para tanto, foi utilizada uma Matriz de Insumo Produto nacional para 

o ano de 2009 e as informações dos investimentos fornecidas pela Confederação Nacional do 

Transporte. O trabalho se apoia na teoria de desenvolvimento de Hirschman e nas teorias de 

base de exportação de Jacobs e North. Foram realizadas análises macroeconômicas e setoriais. 

Os principais resultados alcançados projetaram um aumento de R$13,8 bilhões no PIB 

(0,46%), a criação de 370 mil empregos diretos e indiretos e o incremento de 0,59% na 

arrecadação da administração pública. Esse estudo procura contribuir para as discussões e 

debates em curso sobre as concessões ferroviárias considerando o fato de ser um assunto que 

voltou a ser pauta nas agendas econômicas do país.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Concessões ferroviárias. Investimentos em transporte. Insumo-

Produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The rail transport sector is characterized by the fact that it is the transport sector that 

integrates, with less costs and greater efficiency, the producing regions of the country to the 

ports, with a view to export. The objective of this study is to analyze the economic effects of 

the private investments made between 2010 and 2015 by the Brazilian railway 

concessionaires. For this purpose, we applied exercises of simulation with an input-output 

model for the year 2009 and the investment information provided by the National 

Transportation Confederation. The paper draws on Hirschman's theory of development and 

Jacobs and North's basic export theories. Macroeconomic and sectoral analyzes were carried 

out. The main results achieved projected an increase of R $ 13.8 billion in GDP (0,46%), with 

positive effects on national employment and the increase of 0.59% in the collection of public 

administration. This study seeks to contribute to discussions on railway concessions, 

considering the fact that it is a topic that has once again been the focus of the country's 

economic discussions.  

 

KEYWORDS: Railway concessions. Investments in transport. Input-output.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONANTES DO CRIME: 

Uma análise para os municípios brasileiros (2010) 
 
A economia do crime é um ramo importante das pesquisas econômicas. De 

acordo com Freeman (1999), isso se deve a quatro razões. A primeira diz respeito às 
magnitudes que o número de crimes tem alcançado. As taxas de crimes estão 
aumentando – mesmo que em velocidades diferentes, para tipos específicos de crime 
e localidades e períodos distintos; com algumas exceções. Waiselfisz (2012) afirma 
que de 1980 até 2010 o crescimento dos homicídios no Brasil foi de 124%, e em 2010 
ocorreram 49.203 homicídios. No estudo recente, Waiselfisz (2014) mostra que desde 
1980 as mortes causadas por homicídios, suicídios e acidentes de trânsito somam 
2.459.791 vítimas.  

A mais recente pesquisa nacional de vitimização, realizada em 2013, 
contemplando vários tipos de crime (agressão, ofensa sexual, discriminação, 
acidentes de trânsito, furto e roubo de carro, de motocicletas e de objetos ou bens, 
sequestro e fraude), mostrou que cerca de 32,6 % dos brasileiros que moram em 
cidades com mais de 15 mil habitantes sofreram, ao longo da sua vida, pelo menos um 
dos crimes. Para os 12 últimos meses, cerca de 21% teriam sido vitimizados pelo 
menos uma vez, somando 37.906.171 brasileiros. (DATAFOLHA, 2013) 

Essas cifras permitem evidenciar a disparidade entre os crimes registrados e os 
crimes realmente ocorridos, conhecida como taxa negra, que serve como indicador do 
nível de impunidade. A taxa de subnotificação para o Brasil, apresentada naquela 
pesquisa de vitimização, alcança o patamar de 80,1% das vítimas. 

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014, publicado pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (2014) apresenta dados, além dos supracitados, de 
outros aspectos da criminalidade no Brasil. Em 2013 havia 574.207 pessoas 
encarceradas, 215.639 pessoas aguardavam julgamento sob prisão temporária, 
50.320 estupros foram registrados, 20.532 jovens cumpriam medidas socioeducativas, 
11.197 pessoas foram assassinadas por policiais, e 490 policiais foram assassinados.  

A segunda razão, que decorre da primeira (magnitudes do número de crimes), 
trata das magnitudes das atividades de prevenção executadas pelas autoridades 
públicas responsáveis pelo controle e combate aos crimes e atividades de proteção 
por parte das pessoas e empresas.  

O nível de eficácia dos sistemas policiais e judiciais, que costuma ser medido 
pelas taxas negras e que também servem como indicadores dos níveis de impunidade 
na sociedade, está elevado. Cerqueira et al. (2007) calcularam as taxas negras de 
crimes em geral, de roubo e de furto, para Brasil, unidades da federação e municípios 
das capitais, em 2003, e evidenciaram que poucas delas eram inferiores a 70%, e as 
referentes a crime de furto, superavam 80%.  

Os custos públicos com violência, segurança pública, prisões e unidades de 
medidas socioeducativas já escalam a 5,4% do produto interno bruto brasileiro. No 
ano de 2013 esses custos atingiram 258 bilhões de reais e desses 114 bilhões 
resultam da perda de capital humano. Os gastos com polícias e segurança pública 
somam 61,1 bilhões. Os gastos privados com proteção contra crime foram distribuídos 
em 39 bilhões para segurança privada e 36 bilhões com seguros. (FÓRUM 
BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2014) 

A terceira razão da importância crescente desse ramo de pesquisa é o fato de 
que o crime está relacionado a alguns aspectos do universo de discurso das ciências 
econômicas, tais como a pobreza, a desigualdade de renda, a exclusão social, 
educação (capital humano) e outros. 

Por último, mas não menos importante, a economia do crime, retrata uma área 
de comportamento extremo, portanto, coloca sob teste contínuo a análise econômica 
padrão. (FREEMAN, 1999) 



Os estudos econômicos do crime trazem contribuições e esclarecimentos ao 
problema da violência e da criminalidade. O estado da questão parece estar centrado 
nas tendências encontradas em relação ao perfil dos criminosos e das vítimas de 
crimes violentos (homens jovens entre 15 e 29 anos com baixo nível de escolaridade) 
e na extensão e nos efeitos do conjunto de fatores determinantes. 

Embora os agentes estatais, sejam relativa e potencialmente mais eficazes, por 
deterem o monopólio legítimo da coerção, os agentes privados também atuam nesse 
processo dissuasório. De modo geral, as atividades de controle presididas pelos 
agentes públicos procuram reduzir as magnitudes agregadas dos crimes. Os agentes 
privados, com motivação distinta (reduzindo sua probabilidade de vitimização), 
contribuem de modo indireto, quer definindo suas demandas por bens e serviços de 
segurança privada, quer investindo na acumulação de capitais humano e social para si 
e para seus filhos. 

Portanto, investigar os determinantes do crime, particularmente os efeitos 
dissuasórios dos agentes potencialmente mais eficazes, ignorando tais efeitos dos 
demais agentes, não permite visualizar um quadro completo do fenômeno, bem como 
ignorar o papel dos controladores primários das transgressões sociais (como etapa 
antecedente ao ato ilícito). 

Portanto, convém perguntar se se é eficaz e socialmente menos custoso 
substituir um subsistema dissuasório, disperso no espaço geográfico, que 
historicamente tem refreado violações sociais específicas e heterogêneas, por outro 
subsistema, porém concentrado tanto no espaço quanto nos agentes de controle e 
combate. Enquanto os agentes de Estado são eficazes no combate aos crimes, mas 
ineficientes no controle das violações sociais, por não ser sua função, os agentes 
privados atuam de modo contrário, por estarem direta e concretamente vinculados às 
situações geradoras das violações. 

 



INSTITUIÇÕES IMPORTAM? UMA ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL PARA 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

Diante da constatação de que as instituições importam, independentemente se elas 

antecedem ou não a acumulação de capital, e da observação da carência de um instrumento 

multivariado que forneça às autoridades municipais um direcionamento a respeito de suas 

posições institucionais e o impacto dessa posição em suas variáveis socioeconômicas, o 

presente estudo tem o objetivo de desenvolver um indicador institucional multidimensional 

para os municípios brasileiros. Os dados utilizados para a construção do índice são da Pesquisa 

de Informações Básicas Municipais (MUNIC), para os anos de 2013, 2014 e 2015. Os resultados 

demonstram que o indicador está associado positivamente com variáveis socioeconômicas e, 

além disso, apresenta um determinado padrão espacial, sendo que municípios da parte 

centro-sul brasileira possuem valores relativamente superiores à região norte. 
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A qualidade na ficção televisiva brasileira: debates, proposições e análise

Gabriela Borges (orientadora); Júlia Garcia (bolsista)

O debate da qualidade está presente nos estudos televisivos desde os anos 1980 e foi 
incorporado na legislação da mídia de diversos países. Apesar de controverso e muitas 
vezes desacreditado pelo seu possível caráter de subjetividade, a discussão e a 
proposição de indicadores como os vistos nos trabalhos de Mulgan (1990), Cardwell 
(2007), Pujadas (2013) e Borges (2014) contribui essencialmente para criação de um 
repertório fundamental de programas de qualidade.
A partir deste aporte teórico, realizamos um levantamento das narrativas ficcionais 
seriadas brasileiras exibidas na TV aberta e por assinatura no período de 2000 a 2016. 
Posteriormente, dividimos o corpus de análise em quatro categorias: minisséries, séries 
episódicas, séries com ação transmídia e séries infantis. A primeira fase da pesquisa 
consistiu na análise das minisséries, por conta do tempo de execução do projeto 
selecionamos um programa por ano e com o máximo de dez capítulos, chegando ao 
recorte de dezesseis minisséries.
Os indicadores de qualidade foram definidos com base nos estudos de Borges (2014), 
Mittel (2015) e Johnson (2005) e do Observatório da Qualidade no Audiovisual. Desta 
forma, as análises das minisséries foram norteadas a partir do Plano na Expressão e do 
Plano do Conteúdo. Os indicadores do Plano na Expressão levam em conta a produção 
de sentido a partir dos seguintes elementos estéticos: ambientação, caracterização dos 
personagens, trilha sonora, fotografia e edição. Os indicadores do Plano do Conteúdo 
definidos são a intertextualidade, a escassez de setas chamativas, os efeitos especiais 
narrativos e os recursos de storytelling. 
A partir da reflexão sobre os parâmetros de qualidade dos programas, concluímos que 
as tramas exploram os indicadores do Plano da Expressão, porém não estimulam o 
esforço analítico do telespectador. Isto é, as tramas são compostas de elementos 
estéticos que contribuem para a qualidade das produções, mas os indicadores do Plano 
do Conteúdo são, praticamente, inexistentes. Neste sentido, cada desdobramento 
narrativo é didaticamente explicado para o público. 

Qualidade Ficção Seriada 

Minissérie 
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CONSTITUIÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS SOCIAIS: IDENTIFICAÇÃO DE
POSSÍVEIS TENSÕES ENTRE A CONSTITUIÇÃO E CIDADANIA NOS JULGADOS
DO STF DE 2010 A 2015

LÍVIA CALDERARO GARCIA (BOLSISTA BIC); LARYSSA RIBEIRO SOARES
(PROVOQUE); WALESKA MARCY ROSA (ORIENTADORA)

O projeto de pesquisa cujos resultados se apresenta teve como objeto a identificação de
tensões entre Constituição e cidadania nos julgados do STF sobre direitos sociais,
especialmente saúde, no período de 2010 a 2015. A partir de análise qualitativa dos
recursos argumentativos empregados pelos ministros, objetivou-se a obtenção de um
panorama de interpretação e de aplicação do direito à saúde. Foi constatada profusão
de decisões do STF determinando a prestação referente à saúde, fato relevante para a
pesquisa, notadamente para a apreciação da amplitude que o direito à saúde passa a
ter a partir de interpretações feitas pelo STF. Verificou-se que o STF tem recebido um
grande número de ações para conseguir, por via judicial, tratamentos, medicamentos e
medidas que versam sobre demandas acessórias, de segunda necessidade, como
fraldas descartáveis. A partir de análise profunda, constatou-se a prevalência de dois
tipos de situações: 1) pedidos de medicamentos que não são regulamentados pela
ANVISA, responsável por definir quais medicamentos serão distribuídos pelo SUS,
observando-se forte tendência do Poder Judiciário em conceder tais medicamentos e
tratamentos, sejam eles regulamentados ou não pela ANVISA, quando estes se
mostram essenciais para a vida do paciente; 2) recorrência de utilização do argumento
da negativa de reexame de prova em decisões que concedem o fornecimento de fraldas
descartáveis. Embora, o STF tenha recebido oito demandas na forma de Agravo
Regimental em Recurso Extraordinário, o que não permitia análise do mérito pelo
Tribunal, em todos os julgados o STF fez uso de recursos argumentativos visando
manter a concessão do tribunal a quo de fornecer as fraldas. Assim, mesmo que a
concessão tenha se dado por negativa de reexame probatório, o STF não deixou de
apreciar a questão, reforçando a decisão do tribunal de origem. Como resultado, a
identificou-se ser corriqueiro se recorrer ao Poder Judiciário para obter a concessão de
medidas relativas ao direito à saúde e a profusão de decisões no sentido de determinar
a entrega da prestação referente à saúde, desconsiderando políticas públicas
formuladas e implementadas pelo Poder Executivo, especificamente o Programa
Farmácia Popular.

Direito à saúde STF

Judicialização 
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A UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE SIMULAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE  
AMBIENTES NO PROCESSO DE PROJETO DE ARQUITETURA 

MARÍLIA ROBERTO DA CRUZ CARVALHO (BOLSISTA) 
ERNANI SIMPLÍCIO MACHADO (ORIENTADOR) 

Dentro da gama de elementos a serem considerados no processo de projeto de arquitetura e interiores, a 

iluminação adequada dos ambientes é um item a ser ponderado, uma vez que ela influencia desde a 

eficiência do local, até a saúde de seus usuários.  Dessa forma, é indicado que os ambientes promovam 

uma iluminação suficiente para a função a qual se destinam, buscando regular a iluminância e luminância 

evitando problemas físicos, fisiológicos ou psicológicos nos usuários. Para auxiliar no cálculo e na avaliação 

da luminosidade desses ambientes, diversos programas estão disponíveis no mercado. Dentre eles, 

identificamos o DIALux EVO, um software gratuito comumente utilizado por projetistas nesta área de 

atuação. Avaliar a acurácia e a eficácia desse programa pode ser de grande utilidade para a prática de 

arquitetos e demais profissionais neste campo. Para tanto, utilizamos a metodologia comparativa de coleta 

informações sobre a iluminação artificial através de medições in loco de ambientes existentes com a 

posterior recriação virtual destes, utilizando o software em questão. Foi escolhido como ambiente-foco deste 

estudo, três ambientes distintos da Biblioteca do Curso de Exatas da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

O resultado da pesquisa apontou uma discrepância considerável entre os dados obtidos através de 

avaliação in loco e os dados gerados através do programa DIALux EVO. Entretanto, não podemos afirmar 

que estas divergências sejam creditadas a este software, por conta de algumas variáveis relacionadas ao 

objeto de estudo e ao método de coleta de dados que podem ter influenciado nos resultados. Fatores como 

quantidade de pessoas e equipamentos em uso no local; confiabilidade na calibração do luxímetro utilizado 

para coleta de dados e a impossibilidade de especificação exata das luminárias e lâmpadas foram 

identificados como comprometedores na análise. Assim, este trabalho aponta diretrizes que devem ser 

consideradas em novas pesquisas que têm como objetivo avançar nesta problemática. 
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FFormação no Ensino Universitário e Apoio ao Movimento Social Popular:  

Um estudo da disciplina Comunicação Comunitária 
 

RESUMO 

Os cursos de graduação em Jornalismo/Comunicação podem desempenhar papel 

fundamental na formação de profissionais aptos a contribuir para a democratização da 

comunicação e em favor de uma sociedade mais justa. Por serem formadores/as de 

opinião, os comunicadores e as comunicadoras precisam se comprometer com os 

fundamentos éticos e morais da profissão, de modo a realizar trabalhos com base na 

justiça e em princípios que valorizem todos os seres humanos, em especial aquelas/es de 

minorias sociais. A disciplina de Comunicação Comunitária se mostra fundamental para 

fortalecer essa relação entre jornalismo e direitos humanos. 

As aulas de Comunicação Comunitária, dentro de um curso superior de Comunicação, 

objeto de estudo desse trabalho, reforçam a correlação de extrema importância que se 

estabelece entre os movimentos sociais populares e a Comunicação Comunitária. A 

disciplina tem como principal objetivo promover suporte prático e teórico para que 

alunos/as possam dar voz a determinados grupos da sociedade de forma ética e em prol 

da cidadania ativa e democrática.  

A pesquisa parte do pressuposto de que a Comunicação Comunitária e cidadã é mais 

que meios e mensagens, pois se realiza como parte de uma dinâmica de organização e 

mobilização social. Esta comunicação está imbuída de uma proposta de transformação 

social e de construção de uma sociedade mais justa; também abre a possibilidade para 

participação ativa do/a cidadã/o comum como protagonista do processo, conforme 

Cicilia Peruzzo (2005, p.20). 

Além da revisão bibliográfica sobre o tema, o material de campo da pesquisa foi obtido 

a partir de dois questionários. O primeiro questionário foi aplicado por e-mail, a 80 

estudantes e profissionais de Comunicação Social/Jornalismo que concluíram a 

disciplina de Comunicação Comunitária do seu curso de ensino superior, na UFJF, entre 

os anos de 2005 e 2015. O segundo questionário foi aplicado a quatro entidades 

assistidas pela disciplina no que diz respeito à comunicação. 



O objetivo deste trabalho é analisar o grau de envolvimento dos alunos e alunas com a 

disciplina e, com as instituições, entender o ponto de vista deles/as sobre a importância 

de se aprender e praticar uma comunicação em prol da cidadania. Pretende-se, assim, 

contribuir com a reflexão sobre o ensino de Comunicação Comunitária em cursos de  

Jornalimo, a partir da perspectiva de alunas/os e de líderes dos movimentos sociais 

populares atendidos pela disciplina. 

Palavras-chave: Comunicação Comunitária; Cidadania; Movimentos Sociais; 

Ensino Superior; Comunicação.    
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Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Título do Projeto:

O PRONATEC JOVEM APRENDIZ E AS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Profª. Drª. Ednéia Alves de Oliveira (Orientadora); Amanda Campos Bergamasquini 
(Bolsista); Monalisa Bargiona Souza (Voluntária).

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O presente estudo descreve e analisa o programa piloto intitulado como Pronatec Jovem 
Aprendiz, implementado no município de Juiz de Fora, com a proposta de reduzir o índice 
de desemprego entre jovens com idade entre 15 e 24 anos inseridos no serviço de Proteção 
Social Especial. Para a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) do município, a oferta de 
capacitação profissional “contribui para a superação de situações de vulnerabilidade e 
violações de direitos entre adolescentes e jovens pela dimensão da renda e pela inclusão 
social” (SDS, 2015). Nosso objetivo foi compreender como o o programa se desenvolveu na 
cidade e também se as medidas adotadas conseguiram atingir o público alvo do mesmo.  
Contudo, é importante destacar que o programa tem um público mais amplo, não se 
restringindo apenas a jovens do serviço de Proteção Social Especial. Em Juiz de Fora ele 
adquiriu esta característica e, como pudemos comprovar sua vigência não foi muito longa. 
Nos últimos 3 anos, apenas uma turma foi formada e os resultados não foram tão 
satisfatórios como nos fazem crer a política de divulgação governamental. As empresas não 
se envolveram e os cortes de recursos da união para o município impediram a continuidade 
do mesmo. Outro aspecto a ser destacado é o número de  desistentes, pois dos 20 
ingressantes em 2014, apenas 6 concluíram o curso. Destes, apenas um obteve ingresso no 
mercado formal de trabalho. Diante do exposto, podemos concluir que o Pronatec Jovem 
Aprendiz, assim como os outros programas de qualificação profissional para jovens 
implementados no país nos últimos anos, são projetos defendidos pelos organismos 
internacionais em conjunto com a burguesia nacional e implementados pelo  governo 
brasileiro, revelando a ineficácia e o descaso com o problema real destes jovens, haja vista 
que não há compromisso para o desenvolvimento de políticas de emprego que pelo menos 
minimizem as condições de  pobreza e miséria dos mesmos. Podemos ainda ressaltar que, 
diante da ofensiva do capital sob o nome de ajuste estrutural, as políticas para os mais 
pobres, como as políticas de transferência de renda, são as primeiras a sofrerem com os 
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Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto: Por Um Conceito Normativo de Pessoa 

Autores: 

Anna Flávia Aguilar Santos de Oliveira (bolsista) 

Denis Franco Silva (orientador) 

Resumo: 

O projeto de pesquisa “Por um Conceito Normativo de Pessoa” objetiva discutir 

a necessidade de se compreender o conceito de pessoa para o Direito tomando por base 

a crise atual das categorias tradicionais do pensamento jurídico. Um ponto primordial 

nessa pesquisa é a busca por conceitos de pessoa que excedam o que comumente se 

entende por ente dotado de personalidade. Intenta-se discutir a variação desse conceito 

no tempo e no espaço, de modo a inferir o quanto uma solidificação de conceitos insere 

e exclui determinados indivíduos do universo moral e jurídico. 

Nessa perspectiva de um conceito de pessoa que garante uma sociedade plural, 

necessária se fez a pesquisa acerca dos agentes inteligentes, dotados de Inteligência 

Artificial, tomada no trabalho como IA. Sob a ótica do filósofo John Searle em seus 

estudos sobre a consciência, a pesquisa desenvolveu-se considerando questões sobre se 

esses agentes de IA poderiam ou não ser dotados de consciência, esta vista aqui como 

um traço determinante da personalidade. Como cerne do desenvolvimento da pesquisa, 

há o questionamento de quem seria responsabilizado caso esses agentes viessem a 

causar danos materiais a outrem, além da problemática de serem comparados por uma 

interpretação extensiva, ao instituto da Pessoa Jurídica, como ente abstrato, portanto. 

Todo o trabalho se dá a partir de revisão bibliográfica que perpassa conceitos 

importantes para o estudo tais quais autonomia e igualdade. Ademais, pretende-se a 

apresentação da pesquisa em Congressos de Direito Civil e publicação em periódicos 



dedicados a essas discussões, uma vez que é fundamental inserir esse debate em 

sociedade e observar os diferentes pontos de vista acerca da questão para um maior 

aprofundamento e aperfeiçoamento daqueles e daquelas que fazem parte do projeto. 
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Cidade Olímpica: arte pública e mobiliário urbano no Rio de Janeiro (Projeto nº 38.422)

Dr. Antonio Ferreira Colchete Filho (Orientador)
Fernando Araújo Costa (Bolsisita PIBIC/CNPq)

A cidade configura-se como palco de inúmeras transformações que podem ser 
percebidas em diversas escalas. As transformações pelas quais passam os espaços 
públicos são de grande importância no contexto da cidade, por estarem diretamente 
relacionadas com a convivência dos indivíduos neles inseridos. A partir da década de 
1990, o design urbano brasieiro incorporou em seus projetos teorias norteadoras da 
qualidade do espaço urbano para os cidadãos que visam promover a humanização em 
escala proporcional aos indivíduos, levando em conta que a relação entre o espaço e o 
cidadão se dá através de diversos elementos urbanos, presentes desde a antiguidade 
nos espaços públicos das cidades e aglomerações. Seja pela necessidade técnica ou 
desejo artístico, a produção de mobiliário urbano e arte pública sugere um contexto 
teórico imbrincado e de notória complexidade. Na mais recente área púbica 
transformada na cidade do Rio de Janeiro por ocasião das Olimpíadas, o chamado 
bulevar olímpico, é a manifestação da instalação de inúmeros novos mobiliários 
pensados especialmente para o local, bem como, a instalação também de grafites e 
esculturas, de artistas famosos como o brasileiro Kobra. Através da repercussão das 
atividades que se dão no novo grande espaço público remodelado, a pesquisa vem 
organizando acervo própio de textos e imagens sobre o local, concluindo que tanto o 
mobiliário urbano como a arte pública se articulam fortemente com o novo espaço e 
geram apropriações diversas pela população que através da interação com os paineis 
artísticos, esculturas, bancos e quiosques organiza seu novo acervo de imagens 
urbanas da área e da cidade.
A pesquisa é parte integrante do estágio de pós-doutorado sênior do professor 
orientador no Mestrado Profissional em Arquitetura Paisagística da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (MPAP/UFRJ), com apoio do CNPq.
Como parte da produção da pesquisa já foram aprovados um artigo e um pôster em 
Seminário Internacional de Design. Houve a produção de outros artigos que estão em 
processo de avaliação, que incluem pesquisas correlatas de orientandos do mestrado 
em Ambiente Construído (PROAC/UFJF). Atualmente, o bolsista desta etapa da 
pesquisa está em intercâmbio na França.

Elementos urbanos Espaço público

Contemporaneidade



 

Área: Ciências Sociais Aplicadas 

Título do Projeto: Biotecnologia e Condição Humana 

Autores: 

Manuel Henrique Martins Rodrigues (bolsista) 

Denis Franco Silva (orientador) 

Resumo: 

O projeto de pesquisa “Biotecnologia e Condição Humana” objetiva propor uma 

nova base principiológica a partir da qual se investigaria os limites aos procedimentos 

de aprimoramento humano considerando-se a articulação dos conceitos de pessoa, 

dignidade e autonomia. 

Em um contexto de ascensão da biotecnologia, faz-se necessário analisar a 

relação que os aprimoramentos possuem com a sociedade. Para isso, ao longo do 

projeto, foram realizadas as leituras de autores como Ronald Dworkin, para ter a 

perspectiva de uma teoria de igualdade; e Julian Savulescu, para compreender os 

aprimoramentos em si. Com isso, foi possível entender ao longo da pesquisa, como a já 

existente (e crescente) influencia dos aprimoramentos podem influenciar positivamente 

ou negativamente no quesito desigualdade social. Bem como foi possível pensar em 

formas de evitar a formação de abismos entre as classes socioeconômicas. 

Todo o trabalho se dá a partir de revisão bibliográfica que perpassa conceitos 

importantes para o estudo tais quais autonomia, aprimoramento, igualdade e equidade. 

A pesquisa teve caráter bibliográfico, valendo-se de fontes diretas (decisões judiciais e 

textos legais) e indiretas, com a utilização de um procedimento de análise de conteúdo, 

buscando-se colher os traços de significação essenciais contidos no material 

bibliográfico para a construção de um sistema analítico de referências. Isso tudo com 



intuito de gerar uma maior compreensão do tópico em questão, bem como aperfeiçoar o 

pensamento crítico dos próprios envolvidos na pesquisa. 
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