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A televisão, como meio de informação, desenvolve papel central na vida dos brasileiros. A 

Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016 indica que 63% da população utiliza a TV para se informar 

sobre o que acontece no Brasil; 77% da população a assistem 7 dias por semana. Se a televisão 

é o meio pelo qual os brasileiros se reconhecem culturalmente. Os telejornais são forma 

preferencial de acesso à informação,  “janela para o mundo e um lugar de síntese daquilo que 

de mais importante aconteceu”. Nessa perspectiva são aspecto sensível também para as 

instituições de ensino de Jornalismo, justificando a importância de realizar uma cartografia do 

jornalismo audiovisual, objetivo da pesquisa. A investigação teve como proposta identificar a 

compreender procedimentos e práticas envolvidos no ensino do telejornalismo. Considerando 

o jornalismo audiovisual ensinado/praticado nas universidades públicas, foco da pesquisa, a 

hipótese inicial previa a localização de materiais com maior pluralismo e diversidade, com a 

realização no telejornalismo universitário de uma produção distinta daquela veiculada em 

emissoras de exploração comercial. Realizado desde agosto de 2016 no Núcleo de Jornalismo e 

Audiovisual - NJA (CNPq-UFJF), o projeto foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, 

analisou-se instituições de ensino superior do estado de Minas Gerais, tendo como resultado 

dois artigos: “Cartografia do Jornalismo Audiovisual: Análise de produções laboratoriais 

realizadas em Universidades Federais localizadas no Estado de Minas Gerais” e “Cartografia do 

ensino de telejornalismo: em busca da convergência na análise das grades curriculares”. A 

segunda etapa da pesquisa analisou o ensino de telejornalismo em instituições de ensino 

superior das cinco regiões do país, com prospecção dos materiais entre julho de 2017 e junho 

de 2018. O universo contou com 49 vídeos, de cinco universidades federais: Santa Catarina; 

Uberlândia; Goiás; Maranhão e Roraima. Utilizou-se o referencial teórico-metodológico da 

Análise da Materialidade Audiovisual, desenvolvido por Iluska Coutinho (2016) e a observância 

dos “Conteúdos DIV”, tal como categorias propostas por Francisco Rui Cádima ao estruturar 

uma ficha de análise permita investigar em que medida as emissoras do campo público 

produzem, ou não, conteúdos diversos. De modo geral, houve pouca polifonia de vozes, até 

mesmo em jornais bem estruturados como o TJ UFSC e o Conexões, da UFG; osmateriais 

tiveram foco em editorias já exploradas pela mídia comercial, com a reprodução do modelo 

praticado fora dos muros da universidade. Verificou-se em outro caso a existência de boas 

práticas como a do Jornal da UFU (Universidade de Uberlândia). Apesar de não inovar no 

formato, trata-se de uma experiência positiva  quanto a pluralismo e diversidade. Houve 

exemplo praticado na UFMA que, à despeito de dificuldades estruturais, atesta a capacidade 

de produção de conteúdos diferenciais, principalmente no que se refere ao formato e à 

polifonia de vozes. O material produzido colocou em destaque aspectos da cultura local e de 

grupos socialmente marginalizados e, muitas vezes, desconsiderados das representações em 

emissoras comerciais. 
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Título do Projeto:  
PASSADO, PRESENTE E FUTURO: OS RELATOS DO RADIALISTA GERALDO MAGELA 

TAVARES PRODUZINDO NOVOS SIGNIFICADOS A PARTIR DA NARRATIVA 

HIPERMÍDIA. 

 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Flávio Lins Rodrigues - Orientador 

Bruno Paiva de Souza - Bolsista 

Everton Martin Gomes - Bolsista 

 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A internet tornou-se campo para divulgação de todo tipo de informação, seduzindo, 

especialmente, os mais jovens, com as novas possibilidades narrativas. Depois de termos 

realizado, durante seis meses, entrevistas sobre temas diversos com o radialista Geraldo Magela 

Tavares, falecido em 2015, entendemos que seus relatos, divulgados através de um site que coloca 

em contato outros públicos e suas histórias, produzem novos significados. 

Através da construção do site www.historiasdomagela.com.br – atraente, dinâmico e rico de 

informações –, trouxemos à luz relatos que revelam o passado da cidade e múltiplos aspectos da 

história da comunicação, valendo-nos das possibilidades da não linearidade, do formato lúdico e 

da interatividade. Contadas por meio da narrativa hipermídia, as histórias de Geraldo Magela 

Tavares na política, na comunicação, na cultura e no esporte convertem-se em um produto 

cultural que se adapta à demanda das audiências segmentadas por produtos midiáticos mais 

interativos e dinâmicos. Para que esse material esteja disponível para todos, a acessibilidade foi 

uma preocupação que norteou a produção.  
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Título do Projeto:  
 
ATIVISMO JUDICIAL, CONFLITO DE COMPETÊNCIAS E PONDERAÇÃO DE 
PRINCÍPIOS FORMAIS 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Cláudia Toledo (orientadora); Ana Clara Viana Nogueira (bolsista); Pedro Andrade Queiroz 
(Bolsista); Danielle Fagundes Doehler (bolsista) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Mediante pesquisa bibliográfica e empírica, analisou-se tema tratado de forma tão recorrente, quanto 
imprecisa no debate jurídico brasileiro: ativismo judicial. Definido como ingerência indevida do 
judiciário na competência dos demais poderes, o ativismo judicial implica conflitos de competências, 
que decorrem da muitas vezes difícil harmonia entre o princípio da separação de poderes e o 
sistema de freios e contrapesos, que o integra. Na doutrina internacional, a teoria dos princípios, de 
Robert Alexy, fornece importantes parâmetros para a delimitação do poder competente no caso 
concreto. Conflito de competências traduz-se em colisão de princípios formais – princípio da 
discricionariedade legislativa e administrativa versus princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional. Ao aplicar a máxima da proporcionalidade, elaborada na teoria dos princípios, à solução 
da colisão entre aqueles princípios formais, Matthias Klatt elenca fatores a serem considerados, tais 
como (i) confiabilidade epistêmica empírica das premissas utilizadas para a decisão, (ii) extensão da 
regulamentação legislativa sobre a matéria em questão, (iii) interferência nos direitos fundamentais. 
Na doutrina nacional, constatou-se alusão constante, mas superficial à temática, não se verificando 
critérios objetivos nem para a identificação precisa de ativismo judicial na realidade brasileira, nem 
para a solução dos eventuais conflitos de competência entre poderes. Na pesquisa empírica 
realizada, analisaram-se acórdãos do STF de 2000, 2005, 2010 e 2015 sobre os direitos ao mínimo 
existencial, à educação e à saúde, porquanto os direitos fundamentais sociais são tema que 
frequentemente levanta a crítica de ativismo judicial. Nos acórdãos encontrados, foram buscadas as 
expressões discricionariedade legislativa, discricionariedade administrativa e inafastabilidade da 
jurisdição e investigados os argumentos utilizados na sua fundamentação, uma vez que tais 
expressões representam princípios que justificam a atribuição de competência ao poder legislativo, 
executivo e judiciário, respectivamente. Constatou-se que, assim como a doutrina nacional, a 
jurisprudência pátria aborda a matéria de forma rasa, repetindo de modo praticamente literal os 
mesmos poucos argumentos na fundamentação das decisões. Verificou-se maior recorrência da 
expressão inafastabilidade da jurisdição, em cuja fundamentação há apenas a repisada afirmação de 
que o controle judicial dos direitos fundamentais sociais pesquisados não configura ingerência 
indevida do judiciário na competência dos demais poderes – ou seja, não há ativismo judicial – por 
se tratar de mera ordem judicial de cumprimento de política pública já estabelecida. 
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Título do Projeto:  
 
CRISE DO CAPITAL E A CONJUNTURA BRASILEIRA DOS ANOS 2000: AJUSTE NO MODELO 
NEOLIBERAL DA DEPENDÊNCIA OU NOVO DESENVOLVIMENTISMO? 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Rodrigo de Souza Filho (Orientador) 
Ana Cristina Peixoto Guimarães (Bolsista) 
Guilherme Loureiro de Souza (Bolsista) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Encontra-se em debate, no Brasil, o entendimento sobre a perspectiva do modelo socioeconômico 
norteador das ações do Estado, no período 2003-2014. A questão central refere-se entender se o 
modelo adotado rompeu com a perspectiva neoliberal da década de 1990, ou se as mudanças 
evidenciadas no período não foram estruturais ao ponto de sinalizar a conformação de um novo 
modelo socioeconômico. Assim sendo, é necessário aprofundar o debate acerca deste contexto, 
buscando se aproximar de elementos empíricos, principalmente relacionados ao orçamento 
público e à estrutura de gestão, que possam indicar, ou não, a referida ruptura. 
 
Do ponto de vista teórico, enfrentamos duas ordens de questões: a) Fundo público e a questão 
metodológica de análise do orçamento; b) o debate sobre o “modelo liberal periférico” ou 
“neoliberal” e o “neodesenvolvimentismo”. 
 
Em relação ao fundo público, aprofundamos a temática a partir das formulações marxianas de 
distribuição de renda e repartição do valor, adensadas pela análise de Francisco de Oliveira, e 
construímos uma metodologia de análise do orçamento público federal, tendo como base as 
formulações de Bresser-Pereira (1982), que indicam a necessidade de classificar as despesas 
públicas de acordo com a sua finalidade (consumo básico, consumo de luxo, administração e 
segurança, acumulação estatal e subsídios ao capital). 
 
No que se refere ao debate sobre os modelos “liberal periférico/neoliberal” e 
“neodesenvolvimentista”, elencamos os aspectos teóricos que demarcam suas diferenças, visando 
formular um quadro sinótico para contribuir com a análise empírica a ser realizada. 
 
O trabalho empírico sistematizou dados orçamentários, relacionados à despesa pública, e da 
estrutura do Estado (legislação e quadro de pessoal do Estado).  
 
A análise realizada dos dados levantados indica que o modelo socioeconômico adotado no 
período 2003-2014, apesar de existirem melhoras de indicadores no sentido do atendimento de 
demandas das classes subalternas, se aproxima do modelo “liberal periférico/neoliberal” 
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Título do Projeto:  
 
 
Residência Multiprofissional em Saúde e Serviço Social: mapeamento teórico e político-
pedagógico 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Marina Monteiro de Castro e Castro (orientadora) 
 
Flávia Fernandez Zschaber (bolsista) 
Carina Bárbara de Carvalho Dornelas (VIC) 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A expansão dos programas de Residência Multiprofissional a partir de 2010 impôs novas 
exigências para o Serviço Social, principalmente no campo da relação formação e trabalho. No 
contexto de ataque à política de saúde e educação, o diferencial do Serviço Social encontra 
sustentação nos princípios de seu projeto profissional, como a democracia, participação, defesa 
dos direitos humanos, ampliação e consolidação da cidadania, indicando uma perspectiva de 
atuação comprometida com os usuários do SUS e suas necessidades. Para levantamento da 
inserção do Serviço Social nos Programas de Residência, realizamos análise de editais de 
Residência disponíveis na internet de todas as regiões do Brasil para ingresso em 2018. A 
pesquisa verificou número de vagas disponíveis, área de concentração dos Programas, 
profissões envolvidas e análise das referências bibliográficas do processo seletivo. Os 
levantamentos realizados indicaram 80 editais com entrada do Serviço Social nos Programas de 
Residência, contabilizando 496 vagas. As principais áreas de concentração dos programas tem 
foco em Saúde Mental, Saúde da Família, Saúde do Idoso, Oncologia e Urgência. A maior parte 
dos programas e de número de vagas está concentrada na região nordeste, seguida da região 
sudeste. Também foi realizado levantamento bibliográfico na base de dados da Scielo com os 
descritores: Serviço Social, Residência, Saúde; e pesquisa junto as Revistas de Serviço Social,  
sendo encontrados 17 artigos; foram analisadas as produções do Encontro Nacional de 
Pesquisadores de Serviço Social (ENPESS) nos anais das seguintes edições: 2010 (Rio de 
Janeiro), 2012 (Juiz de Fora), 2014 (Rio Grande do Norte) e 2016 (Ribeirão Preto); e dos 
Congressos Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS): 2010 (Brasília), 2013 (São Paulo) e 2016 
(Pernambuco). Foram encontrados 49 trabalhos em todos os anais pesquisados, sendo 37 em 
ENPESS e 12 em CBAS. O material encontrado demonstra que apesar das diversas 
contradições e desafios, a formação ofertada pelas Residências apresenta significativa 
contribuição para os serviços públicos de saúde e para integração docente-assistencial, com 
centralidade no SUS. 
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Título do Projeto:  
 
BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA, CONHECIMENTO TRADICIONAL E DIREITO  DE    
PATENTE: FATOS E CONTRADIÇÕES 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):   
MARCOS VINICIO CHEIN FERES (ORIENTADOR);  
JOÃO VITOR DE FREITAS MOREIRA (BOLSISTA);  
LÍVIA TAMBASCO FREIRE FERNANDES (BOLSISTA);  
AMANDA CARRARA MARCELINO (BOLSISTA) 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O projeto de pesquisa busca analisar a atual estrutura de apropriação do conhecimento 
tradicional pelo direito de patente. Nesse sentido, questiona-se qual é o impacto da 
legislação internacional sobre patentes e biodiversidade no caso do conhecimento 
tradicional associado à biodiversidade. Considerando os marcos normativos 
internacionais TRIPS (1994) e a CDB (1992) no tocante à regulamentação do instituto 
da patente e biodiversidade, extrai-se a hipótese de que a legislação internacional sobre 
patentes e biodiversidade legitima o processo de apropriação do conhecimento 
tradicional associado à biodiversidade brasileira. A fim de verificar o processo de 
legitimação da legislação internacional na realidade brasileira, o projeto trabalhou com 
análise do marco legal da biodiversidade, Lei 13.123/2015, com relação às demandas 
dos povos tradicionais e o tramite legislativo. O processo legislativo foi avaliado por meio 
de coleta referente ao projeto de lei, proposto pelo Executivo, as emendas na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal. Desse modo, o projeto em questão se insere em 
um contexto de pesquisa empírica qualitativa e diagnóstica, utilizando-se das regras da 
inferência no modelo proposto por Lee Epstein e Gary King como viés metodológico. 
Somam-se as inferências a serem realizadas às lentes de análise teórica fundadas na 
estrutura normativa do reconhecimento de Axel Honneth. Como resultados alcançados 
até o momento, verificou-se que todo o processo legislativo passou ao largo das 
demandas expostas por cartas pelas associações ligadas aos interesses das 
comunidades tradicionais. 
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Título do Projeto:  
ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA EVOLUÇÃO DO USO, OCUPAÇÃO DA TERRA NO MUNICÍPIO DE 
JUIZ DE FORA DOS ANOS DE 1947 AOS DIAS ATUAIS. 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
GUSTAVO AMARAL BARBOSA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); 
LUCIANO ALVES SOARES CARAMEZ (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); 
RICARDO TAVARES ZAIDAN (ORIENTADOR); 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
A expansão urbana de Juiz de Fora, assim como muitas cidades brasileiras teve como 

ponto inicial de crescimento sua região central (núcleo). O processo que deu origem a cidade se 

iniciou ainda no século XVIII como consequência da criação do chamado “caminho novo”.  

Na década de 40 do século XX, foi proposto um Plano de Remodelação e Extensão da 

cidade de Juiz de Fora, pelo engenheiro José Otacílio de Saboya Ribeiro. Este trabalho, destaca-

se, dentre outros elementos, pela produção de um amplo material cartográfico, deixado como 

importante memória do urbanismo local, embora pouco divulgado e pouco utilizado como base 

referencial, sobretudo pela Geografia. 

O material cartográfico, que se encontra depositado no Arquivo Histórico da Prefeitura de 

Juiz de Fora, reúne 57 plantas cadastrais, levantadas pelo Instituto Geodésico Brasileiro Ltda. São 

cartas planialtimétricas, na escala 1/1.000, que trazem curvas de nível com equidistância de metro 

em metro. Há ainda um mosaico, na escala 1/20.00, que informa a situação das 57 plantas da 

primeira secção. Esta iniciativa é considerada uma primeira proposta de planejamento para a 

cidade que mais se assemelha a um plano diretor dos dias de hoje.  

O espaço físico ocupado pelo ser humano cresce constantemente, e dessa forma técnicas e 

ferramentas de sensoriamento remoto e aerofotogrametria, em conjunto com o Geoprocessamento 

e os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), atualmente se apresentam como ferramentas 

indispensáveis em estudos aplicados ao mapeamento e monitoramento do uso e ocupação do 

espaço físico territorial. 

Dessa forma o presente trabalho procura elucidar esse processo de reestruturação da 

mancha urbana, apresentando além de um referencial teórico, a possibilidade de observar através 



de produtos de sensoriamento remoto, aerofotogrametria e cartas topográficas antigas a forma 

com que as áreas urbanizadas se desenvolveram a partir da década de 40. A partir desses 

resultados analisar as diretrizes propostas por Saboya na década de 40, a fim de constatar o que se 

concretizou de sua proposta até os dias de hoje. 
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Título do Projeto:  
  
IMPACTO DA REESTRUTURAÇÃO DA JUSTIÇA SOBRE CRIMES VIOLENTOS NO 
BRASIL 
 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
LAURA DE CARVALHO SCHIAVON (ORIENTADORA);  
   
ÍSIS FERREIRA LIRA (BOLSISTA) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Durante o desenvolvimento do projeto, ao tentar compreender os diferentes canais pelos quais as 
instituições são capazes de influenciar a decisão de cometer uma infração, a forma como as leis 
são aplicadas mostrou-se como um importante fator para determinação do cumprimento da 
mesma ao gerar os incentivos corretos, visto que a existência de leis no papel (de jure) não é 
garantia de que estas sejam seguidas (de facto). Assim, um dos objetivos centrais tornou-se 
compreender os impactos causados pela aplicação direta da lei (via fiscalizações, entendidas como 
o principal instrumento de política governamental para aplicar os regulamentos), especificamente 
ao analisar o mercado de trabalho brasileiro. Tal escolha ocorreu devido a disponibilidade de 
dados (referentes tanto as fiscalizações quanto as empresas fiscalizadas), ao fator exógeno 
atrelado a escolha da empresa a ser fiscalizada (dado que a mesma desconhece o momento da 
ação), e à relevância do tema, considerando que milhões de trabalhadores são afetados 
negativamente todos os anos pelo descumprimento das leis trabalhistas. Com base na literatura 
relacionada a questão, espera-se que a aplicação efetiva da legislação afete contratações, 
demissões, o tamanho da firma e ocorrência de acidentes de trabalho. O enfoque deste projeto foi 
destinado a análise desta última variável, e, baseado em análises preliminares, há indícios de que a 
ocorrência de acidentes de trabalho tenha uma tendência de redução após a fiscalização.     
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Título do Projeto:  
Aplicação da Teoria da Sintaxe Espacial como instrumento de análise urbana em Juiz de Fora   

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Fernando Tadeu de Araujo Lima (ORIENTADOR), Julia Paglis (BOLSISTA), Bruna Lee Azado 

da Silva (VOLUNTÁRIA)  

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

A pesquisa desenvolvida tem por objetivo compreender as relações urbanas da cidade de Juiz de 

Fora por meio da aplicação da Teoria de Sintaxe Espacial (SE), desenvolvida na década de 1980 

por Bill Hillier e Julienne Hanson. A SE visa a entender as relações entre configurações do espaço 

e as dinâmicas sociais que as envolvem, em especial os fluxos e deslocamentos de pessoas. A ideia 

geral da SE, que teve início a partir da observação da cidade por meio da integração de atributos 

físicos e das interações sociais que ocorrem em seu domínio, é de que espaços podem ser 

decompostos em componentes, que podem ser analisados como redes de escolhas, e então 

representados por mapas e gráficos que descrevem diferentes atributos (ou medidas sintáticas) 

relativos a estes espaços, como a conectividade e a integração, por exemplo. Esta pesquisa, iniciada 

em 2017, continua em andamento (foi renovada no último edital BIC), e se desenvolveu por meio 

de duas frentes, resultantes da elaboração do mapa de SE para a cidade de Juiz de Fora: a primeira 

consistiu na análise do plano de Mobilidade proposto em 2016 (PlanMob), em que se avaliou se as 

intervenções construídas sobre o Rio Paraibuna realmente deixaram o espaço urbano da região 

central da cidade mais conectado (sob a perspectiva da SE), melhorando a mobilidade da cidade 

como um todo. A segunda frente de trabalho foi direcionada para avaliar o nível de integração da 

região central de JF e como outros atributos que não são considerados pela SE, poderiam estar 

afetando a leitura da própria análise, em um sentido mais crítico à própria ferramenta. Neste sentido, 

a presente pesquisa permitiu: (a) uma melhor compreensão das contribuições da SE na análise do 

espaço urbano, bem como uma divulgação do tema na acadêmica da FAU-UFJF; (b) a introdução 

de estudantes de graduação na temática de trabalho da SE, capacitando-os para a utilização deste 

instrumental ao longo se suas formações acadêmicas; (c) a elaboração de mapas para análise de JF 

sob a ótica da SE, que podem ser utilizados em outras investigações e desdobramentos futuros, e; 

(d) a publicação de dois artigos em congressos internacionais de referência na área, visando à 

divulgação dos resultados obtidos.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo geral da pesquisa realizado era responder a seguinte questão: quais os determinantes da 
formação de laços entre inventores no Brasil? Este foi dividido em dois objetivos específicos. 
Primeiro, buscou-se compreender os fatores que criam condições de cooperação inventiva entre as 
regiões brasileiras, utilizando o conceito de Região de Influência do IBGE. Em sequência, o 
estudo focou na identificação das características dos inventores que propiciam a construção de 
redes de invenção.  
A estimação econométrica buscou identificar o que leva os indivíduos a se conectar mais ou 
menos à rede. Partindo do conceito de percepção de retornos da relação, o estudo focou em 
encontrar um conjunto de variáveis que refletisse como um inventor enxerga os ganhos sociais, 
incluindo noções socioeconômicas. Assim, foram identificados certos padrões de atratividade 
entre indivíduos na rede. Em média, os inventores buscam se conectar com indivíduos do mesmo 
sexo, da mesma área de atuação, com grau de instrução e rendimentos similares, que estão 
geograficamente próximos e que possuem relevância similar na rede. 
Sob a ótica da geografia, o espaço possui um papel fundamental na construção de novos laços, 
sobretudo para os nós que possuem poucas conexões. Conforme o nó se torna mais relevante na 
rede, em termos de conexões e centralidade, as afinidades sócio-cognitivas parecem desempenhar 
um papel mais importante que a distância dos nós. Além disso, os resultados individuais indicam 
algum efeito de contenção de fronteira, levando os indivíduos a se conectar mais dentro da mesma 
cidade ou do mesma unidade federativa. Esta característica, quando extrapolada para o agregado, 
se traduz na formação dos polos inventivos. 
Sob a ótica relacional, regiões centrais atuam na rede de modo a suprir carências regionais, 
sobretudo tecnológicas e humanas, bem como são intermediária nos fluxos relacionais. Já 
indivíduos centrais – comumente denominados “inventores estrelas” – possuem não apenas um 
papel inventivo como também conectivo, uma vez que acumulam capital social e atuam como 
referência na rede. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O estudo analisou os determinantes e a dinâmica das ligações entre inventores nas redes de 
copatenteamento identificadas no Brasil, investigando tanto as ligações inter-regionais entre 
inventores brasileiros pertencentes a regiões distintas quanto a ocorrência de ligações em redes 
internacionais, entre inventores brasileiros e colaboradores estrangeiros.  
Para isto, a metodologia utilizada foi de inserir a análise sobre a dinâmica inovativa do Brasil, 
mensurada a partir de dados de patentes, na perspectiva de análise de redes sociais. Para isto, 
identificam-se os nós das redes como as regiões em que se inserem os inventores que participam 
de colaborações e, seus laços (ligações) são caracterizados por meio de dados de 
copatenteamento.  
As variáveis que mais influenciam tanto na formação de ligações por patentes quanto das regiões 
que possuem maior número de ligações em termos absolutos, considerando-se as redes inter-
regionais são: as variáveis de P&D, principalmente o P&D universitário, e a centralidade 
betweenness.  
Contudo, outras variáveis impactam a formação de ligações entre as regiões como escala de 
inventores, número de empregados na indústria, escalas de aglomeração urbana, participação da 
região sobre o PIB, importações de bens, número de ligações internas (ao nó), centralidade 
closeness e ligações internas a região. Esta última evidencia que a de que regiões que possuem 
muitas ligações internas também tendem a possuir mais colaborações externas, laços fracos por 
meio de colaborações. 
Ao se analisar a formação de laços com estrangeiros verifica-se que a participação da indústria 
tem um impacto negativo sobre a formação ligações nas redes internacionais. Este resultado 
contrastou com aquele da rede inter-regional, pois neste caso foi uma variável com impacto 
positivo sobre a geração de ligações.  
Outra variável de destaque são as importações de bens de capital, que também se mostram como 
promotoras de ligações entre regiões brasileiras, corroborando a hipótese da existência de uma 
relação entre formação de laços e a importação de bens de capital. Este é um mecanismo de 
absorção de conhecimento externo. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Este estudo pretendeu reestimar a FPC brasileira estendida para incluir as redes de inventores 
entre as microrregiões do País. Utilizou-se um modelo de painel espacial de efeitos fixos para 
identificar os determinantes da capacidade inventiva das 558 microrregiões brasileiras para o 
período de 2000 a 2011.    
Os principais resultados apontam que as variáveis que contabilizaram as ligações, calculadas por 
meio do copatenteamento entre dois ou mais inventores, tem um impacto relevante no produto da 
invenção. Ao mesmo tempo, constatou-se que a conectividade desse tipo de rede contribui para 
maior fluxo de conhecimento e, consequentemente, maior produção tecnológica regional. Por 
outro lado, há indícios de que a densidade das redes pode ser prejudicial à produção de invenções. 
Ao influenciar a estrutura das redes, um tomador de decisões pode ser capaz de alterar não apenas 
os fluxos de conhecimento, mas também, em última instância, a capacidade das regiões para 
inovar. Dessa forma, Fleming, King e Juda (2007) insistem para que os tomadores de decisão 
atentem para o tipo de arquitetura de rede, para que não invistam tempo e dinheiro, incentivando 
clusters muito fechados. 
Quanto às ligações externas, especificamente, não se apresentaram com efeito relevante, o que 
pode ser considerado um sinal de que a capacidade de invenção e os inventores estejam, ambos, 
muito concentrados nas principais microrregiões inovadoras do País. Assim, quando realizadas, as 
ligações entre inventores ganham status de intrarregionais. Constatou-se que muitas microrregiões 
acabam polarizando as ligações como Manaus na região Norte, Recife e Fortaleza na região 
Nordeste, Brasília e Goiânia no Centro-Oeste, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro no Sudeste e Florianópolis e Porto Alegre no Sul. As microrregiões no entorno destas 
muitas vezes tornam-se periféricas em relação à atividade inventiva. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O trabalho realizado tem como objeto de análise as sentenças prolatadas no Município de Juiz de 

Fora – MG, cujo pedido é o fornecimento de medicamento. Dentre as ações distribuídas no 

Judiciário que têm o pedido relacionado ao direito à saúde, tais como internação e insumos, o 

medicamento foi escolhido, por possuir maior custo para os órgãos públicos. Juiz de Fora foi o 

local escolhido por ser onde se realiza a pesquisa. Dentre as decisões proferidas, escolheu-se 

trabalhar com sentenças, devido ao fato de ser um número superior de decisões se comparadas ao 

número de acórdãos. Quanto ao lapso temporal, houve a escolha dos anos de 2014 a 2017, pois 

são os quatro anos completos que permitem encontrar as sentenças disponíveis no site do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais. A hipótese adotada é que os magistrados concedem os pedidos de 

medicamento sem um conhecimento aprofundado acerca das verbas públicas, do custo dos 

medicamentos, da possibilidade de haver um remédio genérico ou similar com preço inferior e 

que atenda à necessidade do paciente. Optou-se, como referencial teórico, pelo estudo de Ronald 

Dworkin sobre o Direito como Integridade. O trabalho de Dworkin se destaca por trazer a figura 

de Hércules: um juiz que decide casos difíceis sempre pautando-se na equidade, na justiça e no 

devido processo legal. Quanto à metodologia, conduziu-se a pesquisa pelo trabalho de Epstein e 

King, que instruem a realização de uma pesquisa empírica que seja replicável. Estes resultados 

permitiram a realização de um diagnóstico e a compreensão das escolhas feitas pelos magistrados 

quando encontram um processo de medicamento para ser julgado por eles. Foi possível inferir que 

muitas decisões são prolatadas mecanicamente, sem a devida análise do caso, o que gera um custo 

elevado para os cofres públicos, além de haver diversos pedidos referentes ao mesmo 

medicamento. Caso os mesmos fossem inseridos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

Administração Pública poderia fazer uma licitação e comprar os mesmos medicamentos 

recorrentemente pleiteados no Judiciário por um preço menor e atender maior número de pessoas 

que necessitam desses medicamentos para a realização de seu tratamento. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente projeto tem como objetivo pesquisar e evidenciar a relação histórica do Serviço Social 
com os movimentos e lutas sociais no período demarcado entre as décadas de 1970 e 1980 no 
Brasil, destacando-se os rebatimentos de tal relação para a direção político-social da profissão no 
país. Com o caminho de reabertura democrática, nos anos de 1970, acontece no Brasil um 
processo de efervescência político-cultural que se expressa na ascensão das lutas dos sujeitos 
coletivos dos diversos extratos sociais da classe trabalhadora, principalmente no que tange as 
camadas mais populares. É nesse contexto social que se apresentarão alterações ético-políticas e 
teórico-metodológicas no Serviço Social, vendo reivindicada por parcelas da categoria 
profissional uma perspectiva crítica de análise do movimento do real a partir de sua totalidade 
social. Os segmentos de assistentes sociais que foram protagonistas da disputa – pelo viés 
progressista – da direção social da profissão, conseguindo conquistar hegemonia no que se refere 
à ruptura com o conservadorismo da profissão no Brasil, foram também aquelas e aqueles que 
estiveram inseridos, seja por experiências advindas do próprio exercício profissional ou não, junto 
aos processos organizativos e de mobilização dos diversos movimentos sociais da classe 
trabalhadora. Portanto, esse projeto de pesquisa também buscar melhor compreender a relação da 
inserção de assistentes sociais nos processos de lutas sociais em curso no período estudado com a 
dimensão ideio-política do Serviço Social e as consequências para a disputa de hegemonia da 
direção social, ética e política da profissão.  Nesse sentido, ponderamos que a relação do Serviço 
Social com os movimentos sociais e seus processos de lutas se caracteriza como indissociável da 
profissão, pois se fundamenta social e historicamente a partir da questão social. É na explicação 
fundante da contradição de interesses históricos entre o capital e o trabalho que poderemos 
analisar a relação/ligação do Serviço Social com as expressões dos conflitos de classes, ou seja, 
também com as lutas e movimentos sociais enquanto elementos que tornam públicas e políticas as 
refrações da questão social. 
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 Área:  Ciências Exatas e da Terra  Ciências Biológicas  Engenharia e Ciência da Computação  Ciência da Saúde  X Ciências Sociais Aplicadas Ciências Humanas Linguística, Letras e Artes  Título do Projeto:   DIREITO MINERÁRIO E SUSTENTABILDIADE: RELAÇÕES ENTRE O SISTEMA DE OUTORGA DE DIREITOS MINERÁRIOS E A PROTEÇÃO AMBIENTAL    Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):    KAROL ARAÚJO DURÇO (ORIENTADOR) GABRIEL INFANTE MAGALHÃES MARTINS (BOLSISTA)     Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):   A pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre o sistema de outorga de direitos minerários e os instrumentos jurídicos de proteção ambiental atrelados a este processo, com o fim de assegurar o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, a sustentabilidade dos recursos socioambientais e a justiça intergeracional, exigências constitucionais da ordem econômica (art. 225, caput, CF) que, logicamente, se aplicam à mineração. O principal objetivo da pesquisa foi investigar se existem instrumentos de proteção ambiental na legislação mineral brasileira, para além daqueles institutos mais tradicionais já consolidados no ordenamento jurídico-constitucional, como o Licenciamento Ambiental, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Ou seja, perquiriu-se se o sistema de outorga de direitos minerários contempla algum instrumento de proteção ambiental a partir de seus próprios institutos, de forma que pudesse ser um complemento ao que prevê o ordenamento ambiental brasileiro. Como metodologia, adotou-se um viés qualitativo, a partir de fontes jurisprudenciais, normativas e bibliográficas, utilizando-se o modelo descritivo e os métodos analítico e descritivo. Ao final, concluiu-se que na legislação mineral brasileira não há preocupação específica com a proteção ambiental, apenas aquela derivada dos instrumentos jurídicos da legislação ambiental. Não se pretende afirmar que o controle efetivado por esta última seja fraco, mas sim que a mineração é uma atividade essencial na ordenação socioeconômica brasileira que, contudo, provoca inúmeros problemas ambientais, motivo pelo qual deveria possuir institutos normativos voltados a sua proteção. Por este motivo, é imperativo que o monitoramento da proteção ambiental seja mais efetivo e rigoroso, devendo ser superada na legislação minerária apenas uma preocupação formal com os aspectos ambientais, para se atingir uma proteção substancial, visualizando nos próprios direitos de outorga minerária instrumentos de defesa ao meio ambiente.     
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Durante as últimas décadas, sobretudo a partir dos anos de 1980, o tema da mobilidade urbana 
tem atraído a atenção dos pesquisadores e profissionais de diversas áreas do conhecimento 
humano, dentre as quais se destacam a Arquitetura, o Urbanismo, o Design, a Ergonomia e as 
Engenharias. Conceitos como Desenho Universal, Inclusão Social e Acessibilidade tornaram-se 
pauta de reflexões que visam à melhoria da qualidade do ambiente em que os homens circulam. 
Em busca de uma sociedade mais justa e inclusiva, a inserção de pessoas com deficiências (sejam 
elas temporárias ou permanentes) no cotidiano urbano tornou-se uma necessidade premente. Seja 
por foca de Lei ou reflexo de uma consciência coletiva inclusiva, observa-se que já não se pode 
mais pensar o espaço urbano sem contemplar os temas supracitados, sobretudo quando se trata de 
espaços públicos. É na esteira desse pensamento a pesquisa intitulada “A acessibilidade ao 
interior dos edifícios do campus da UFJF” se insere. Portanto, o principal objetivo da pesquisa foi 
abordar o tema da qualidade ambiental no campus da UFJF, a partir do subtema da mobilidade 
urbana com o foco específico na Acessibilidade aos interiores dos edifícios do campus. 
Metodologicamente, foram desenvolvidas tanto ações teóricas, de revisão de literatura, quanto de 
ordem prática, como levantamento de campo, para registros das barreiras arquitetônicas, produção 
de mapas táteis e posterior proposição de soluções a serem implantadas a curto, médio e longo 
azos, bem como que demandem baixo, moderado e alto investimentos financeiros. Ao final, 
espera-se que as questões levadas a cabo no âmbito da pesquisa, bem como os dados levantados, 
forneçam subsídios para a melhoria da qualidade ambiental no campus da UFJF, a partir da 
discussão da mobilidade urbana e da acessibilidade plena ao interior dos edifícios.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Nas últimas décadas, as unidades de conservação (UCs) como os parques vem adquirindo 
centralidade enquanto espaço privilegiado para oportunizar experiências de contato com a 
natureza, a prática de esportes, recreação, lazer e contemplação paisagística. Como resultado, 
frequentemente são observadas aí transformações diversas, tanto positivas quanto negativas. Um 
dos desafios reside justamente no reconhecimento e melhor compreensão das tipologias, 
significados e representatividade dessas transformações, com vistas a subsidiar ações de 
planejamento e gestão. Inspirados nessa temática, o presente trabalho buscou mensurar os 
impactos associados ao turismo no contexto do Parque Estadual Serra do Ibitipoca (PEIb), MG. 
Para tanto, foi estabelecido um sistema de indicadores, por meio de levantamento bibliográfico e 
realização de oficina participativa junto ao Conselho Gestor dessa UC. Esse sistema abrange 
cinco dimensões econômica, político-territorial, sociocultural, ambiental e espacial e 23 
indicadores associados. Em seguida, foram realizados trabalhos de campo no Distrito Serra do 
Ibitipoca e no Peib, que envolveram a aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas 
junto a moradores, empresários, visitantes, conselheiros e gerente do PEIb. Os resultados indicam 
que o turismo constitui a principal atividade econômica do distrito, responsável pela geração de 
empregos e renda, reconhecido como vetor de melhora nas condições de vida, além de possibilitar 
trocas culturais com visitantes, experiência envolta de significados e aprendizado. Por outro lado, 
o incremento do turismo no distrito vem causando inúmeras transformações negativas: aumento 
do custo de vida, mudanças na paisagem local, associadas às novas construções e sinalização e 
divulgação de estabelecimentos turísticos, reduzida contribuição para o resgate, valorização e 
manutenção de práticas culturais locais, influência negativa nos modos de vida e abandono de 
atividades tradicionais, ausência de mecanismos de tratamento de esgoto e a adoção de práticas 
sustentáveis – economia de água e energia - ainda incipientes. Em geral, muitos desses impactos 
estão associados à falta de ações constantes de ordenamento territorial e monitoramento do 
ecoturismo. 
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Título do Projeto:  
 
Estudo das representações sociais dos segmentos pertencentes à cadeia produtiva do turismo em 
Juiz de Fora/MG (parte I – diagnóstico do Conselho Municipal de Turismo)  
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Virgílio Cézar da Silva e Oliveira (orientador) 
Iara Braga Teixeira (bolsista) 
 
 
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Este trabalho corresponde à primeira parte da pesquisa denominada “Estudo das representações 
sociais dos segmentos pertencentes à cadeia produtiva do turismo em Juiz de Fora/MG”. Ele tem 
como objeto o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), elo-chave para compreensão da 
citada cadeia. Seu propósito é reconhecer e analisar as dimensões formal e deliberativa do 
COMTUR, de modo a avaliar sua efetividade como ente orientador, fomentador e promotor da 
atividade turística no município. A realização do estudo se deu por meio de pesquisa qualitativa, 
que empregou a técnica da análise documental. As informações reunidas – a partir de leis, 
regimento interno e atas de reunião – foram analisadas segundo as premissas da análise de 
conteúdo. Os resultados evidenciaram, por dimensão, boas práticas e práticas de natureza 
limitada, que se mostraram predominantes. Conclui-se, portanto, que o COMTUR não realiza seu 
potencial como protagonista da cadeia produtiva do turismo na cidade. Nesse sentido, a 
combinação de esforços públicos e privados conta apenas parcialmente com a ação desta 
organização. 
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Título do Projeto:  
 
 
 A competência midiática no engajamento dos fãs das novelas O Rebu e Liberdade,  
Liberdade  
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
GABRIELA BORGES MARTINS CARAVELA (ORIENTADORA); LEONY OLIVEIRA DE 
LIMA (BOLSISTA); DAIANA SIGILIANO (COLABORADORA); MARIANA MEYER 
(COLABORADORA) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
As transformações nas formas de produção e consumo das narrativas televisivas no 
ambiente da convergência midiática podem ser vistas sob diferentes perspectivas. 
Nossos estudos se debruçam sobre os fenômenos da transmidiação e da social TV. 
Neste contexto, a social TV se refere à utilização das redes sociais, em especial o 
Twitter, de maneira síncrona à grade de programação (PROULX; SHEPANTIN, 2012; 
ACIERNO, 2012). Desta forma, a conversação em torno de um conteúdo televisivo se 
torna mais dinâmica, pois o interagente tem a possibilidade de compartilhar suas 
impressões com inúmeros interlocutores. Na social TV, especialmente as práticas dos 
fãs contribuem para a propagação, divulgação, discussão e ressignificação dos mundos 
ficcionais (Quintas; González, 2014; Neira; Froufe, 2014). O público mais aficcionado 
usa o backchannel para debater teorias, curiosidades, arcos narrativos e detalhes 
cênicos, formando uma espécie de teia colaborativa sobre o programa em exibição. 
Neste projeto, foram coletados no Twitter perfis de fãs que desempenham papéis de 
curadoria, diálogo, apropriação e remixagem dos conteúdos das novelas O Rebu e 
Liberdade, Liberdade. Buscamos analisar as dimensões da competência midiática que 
estão em operação durante a interação dos fãs na social TV. Ferrés e Piscitelli (2015, 
p.3) dissertam sobre o desenvolvimento da competência midiática pelos indivíduos a fim 
de que analisem criticamente e produzam conteúdos midiáticos criativos e interventivos. 
Os autores propõem seis dimensões, a saber, tecnologia, linguagem, ideologia e 
valores, estética, processos de interação e processos de produção e difusão para 
discutir o conceito. Neste estudo, nosso foco esteve pautado no aprofundamento da 
análise das dimensões da competência midiática que estão em operação nas formas de 
leitura crítica e expressão criativa dos fãs em atuação nestes perfis. Isto é, focamos no 
modo como desenvolvem sua competência midiática na construção de discursos críticos 
ao parodiar, ressignificar e remixar conteúdos culturais e midiáticos. 
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Título do Projeto:  
 
 
Memória e esquecimento em narrativas sobre a ditatura militar 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
PROFA. TERESA NEVES (ORIENTADORA) 

LETÍCIA FERNANDES (BOLSISTA) 

CÉZAR FRANCO (BOLSISTA) 

 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O projeto “Memória e esquecimento em narrativas sobre a ditatura militar” aborda o passado 

violento da ditadura civil-militar brasileira como um trauma ainda não superado pela sociedade 

brasileira. Para investigar a forma como se fazem ainda presentes na memória dos brasileiros os 

resquícios do regime ditatorial em atividade entre 1964 a 1985, a pesquisa tomou como objeto 

duas séries ficcionais veiculadas pela TV Globo, Anos Rebeldes (1992), de Gilberto Braga e 

Sérgio Marques, e Os dias eram assim (2017), de Angela Chaves e Alessandra Poggi. Nelas 

foram investigados comparativamente os conceitos de memória e trauma nos enredos e em 

personagens de ambas as tramas. A fundamentação teórica reuniu Sigmund Freud, Paul Ricoeur e 

Márcio Seligmann-Silva, ao passo que a metodologia se baseou em Cândida Vilares Gancho, em 

Como analisar narrativas (1992). Na distância de duas décadas e meia que separa as duas 

narrativas, verificou-se que não houve avanço significativo nos modos de expressar a memória 

sobre o período discricionário, destacando-se o recalque de circunstâncias imprescindíveis para a 

compreensão dos fatos ocorridos naquele momento histórico. 
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Título do Projeto:  
 
 
O tragicômico na narrativa cinematográfica contemporânea 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Profa. Teresa Neves (orientadora) 

Isabella de Barros (bolsista) 

Livia Nonato (bolsista) 

 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O projeto dedicou-se a compreender os recursos tragicômicos presentes na narrativa 

cinematográfica de Cães de Aluguel (1992), filme do diretor americano Quentin Tarantino, que 

explora o tema da violência exacerbada num enredo não linear. O estudo parte de duas 

concepções centrais: 1) nas narrativas contemporâneas, o gênero tragicômico tem sido utilizado 

como recurso para mesclar os sentidos híbridos da comédia e da tragédia em filmes, peças e 

livros; 2) a expressão dos gêneros, na atualidade, mantém distâncias em relação à compreensão 

aristotélica do teatro grego. A pesquisa é baseada na análise de conteúdo da obra fílmica, sob a 

perspectiva diacrônica da tragédia e da comédia, desde a gênese da Grécia Antiga, respaldando-se 

na revisão bibliográfica do estudo dos gêneros literários e da construção narrativa do cinema. 

Verificou-se na obra alterações de sentido no comportamento moral dos personagens, conflitos 

que transitam entre o risível e a tragicidade, além de possíveis desorientações de sentidos tendo 

por referência o modelo de cinema hollywoodiano. O resultado da investigação aponta a 

conversão do tragicômico em recurso interpretativo do paradoxo que caracteriza a realidade 

contemporânea. 
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Título do Projeto:  
Teorias da Administração e Ideologia na Particularidade Brasileira 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Elcemir Paço Cunha (Orientador); Simone Oliveira Melhem Franco (Bolsista); Sophia da Rocha 
Mendes (Bolsista) 
 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O trabalho se trata de uma pesquisa econômico-histórica acerca da gênese do 
taylorismo, tendo como tese principal que se trata de uma formação ideal com surgimento 
relativamente tardio em relação aos processos objetivos já em desenvolvimento na produção 
industrial. Considera-se que as modificações na organização do trabalho conhecidas como 
tayloristas foram uma resposta ao processo de acumulação de capital em um estágio de seu 
ciclo marcado por uma crise de lucratividade no final do século XIX e, também em decorrência 
disto, por tensionamento da luta de classes nos Estados Unidos. 

A crise do final do século XIX, que começou na Europa com a quebra da bolsa de Viena 
e atingiu os EUA, foi um dos fatores que constituíram as condições objetivas para a gênese da 
formação ideal. Essa época foi marcada por forte pressão sobre a “eficiência produtiva” e a 
lucratividade das empresas em um período de transição da hegemonia da Inglaterra para os 
EUA. Apesar da crise ter começado por pânico financeiro, Roberts (2016) sugere – além de 
outras fontes de dados adicionais – que sua causa estava nos setores produtivos, devido à 
redução dos investimentos como consequência das baixas taxas de lucro. 

A crise promoveu variados efeitos e, entre eles, o acirramento das lutas classistas em 
território estadunidense. Com base em Peterson (1938), percebe-se que todo o período que 
precedeu e que marcou a elaboração tayloriana (entre 1891 e 1914, aproximadamente) foi 
marcado por intensas manifestações grevistas nos Estados Unidos, saltando de 2.639 entre 
1881-1885 para 14.389 entre 1914-1918. 

Já na realidade brasileira, os dados encontrados a respeito do número e intensidade das 
greves entre 1888-1963 (em São Paulo e no resto do país) sugerem que, apesar da presença 
constante de greves durante o período, elas foram muito inferiores numericamente às do 
período de gênese e generalização do taylorismo nos EUA. Chama atenção, também, a 
interferência do Estado a fim de aumentar a acumulação de capital no período: indo desde a 
concessão de leis trabalhistas para controlar a força e trabalho até a vinculação dos sindicatos 
ao governo. Segundo dados do IBGE, o número de operários só ultrapassou a marca de um 
milhão a partir dos anos de 1950. Nos Estados Unidos essa marca já tinha sido ultrapassada na 
metade do século XIX. Somado a isso, considerando que de fato houve comparativamente um 
operariado menos numeroso, igualmente menos numerosas foram as greves. No entanto, não 
foi possível achar dados desse número para o Brasil da primeira metade do século XX. Para 
São Paulo, o estado mais industrializado da federação, Simão (1966) registrou o ponto mais alto 
em 108 greves entre 1911 e 1920. Em termos de Brasil, o ponto mais alto, segundo Oliveira 
(2011), foi de 300 greves entre 1961 e 1963, às vésperas do golpe civil-militar, e 215 greves 
somente em São Paulo. 



Tudo isso quer indicar que a dinâmica da acumulação de capital no Brasil, muito restrita, 
não criou também uma massa operária significativa para que se estabelecessem condições 
objetivas que requeressem generalização de práticas tayloristas. Nem a acumulação de capital 
atingiu patamares elevados, nem a luta de classe assumiu estágio que implicasse modificações 
de qualidade na organização do trabalho. 
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Título do Projeto:  

 USO DA SEGUNDA TELA 

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

 CARLOS PERNISA JÚNIOR (ORIENTADOR); BEATRIZ SALLES GUERRERO 
(BOLSISTA); LAURA HELENA DOS SANTOS AMORIM (BOLSISTA). 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Quando se fala em segunda tela, há sempre uma referência à TV Social, ou seja, a 
interação por meio principalmente de redes sociais com programas televisivos, 
prioritariamente, o que não é inexato, mas indica um olhar específico sobre o fenômeno, 
que não engloba outros possíveis modos de perceber discussões diversas sobre o 
tema. No caso desta abordagem, há que se pensar em segunda tela síncrona com 
acontecimentos da primeira tela e com narrativas que possam se complementar entre as 
duas. A ênfase na interatividade é destaque no projeto. Esta pesquisa indica que se 
pode pensar a segunda tela por meio dessa sincronicidade, dando ênfase à relação 
entre as telas durante a exibição de determinado programa. A interação acontece, 
muitas vezes, no decorrer de uma exibição, não se limitando a comentários e também 
podendo surgir posteriormente, porém a partir da própria narrativa exposta e não como 
algo agregado apenas. Por isso, a pesquisa se dividiu em duas partes. Uma analisou a 
ideia da segunda tela e sua possibilidade de sincronização de eventos, e a outra 
trabalhou com as narrativas e sua passagem da primeira para a segunda tela. O grupo 
de pesquisa “Laboratório de Mídia Digital” foi quem executou o estudo, entre os anos de 
2014 e 2018, tendo como referências principais os trabalhos de professores de Ciência 
da Computação e da Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Alunos de 
graduação e de pós-graduação atuaram nos projetos e tiveram apoio também de alunos 
e professores das áreas de Educação e Artes e Design. Foram produzidos três vídeos 
com histórias infantis para serem assistidos por crianças em fase de alfabetização, 
numa primeira tela, e  para que essas pudessem interagir com eles numa segunda tela, 
que poderia ser um tablet ou um smartphone. Testes foram realizados para observar o 
comportamento de crianças ao verem os vídeos e interagirem com eles. Os resultados 
obtidos mostram que há ainda o que explorar, muito além da TV Social. 
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Título do Projeto:  
  

PRANCHAS GRÁFICAS DE APRESENTAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO: 
estratégias de persuasão da narrativa visual 
 

 

 

 

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

Natália Rosa Fantin (bolsista) 
Carolina Cardi Pifano de Paula (bolsista) 
Juliane Figueiredo Fonseca (orientador) 
 

 

 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Este artigo é resultado da pesquisa PRANCHAS GRÁFICAS DE ARQUITETURA E 
URBANISMO: estratégias de persuasão da narrativa visual, prosseguimento da pesquisa 
PGAU: princípios estruturadores da narrativa visual desenvolvida no âmbito do programa de 
iniciação científica PROVOQUE 2016/2017 - UFJF. A continuação do programa PROVOQUE 
2017/2018 - UFJF, objetivou aprofundar o conhecimento acerca do discurso persuasivo das 
pranchas de apresentação gráfica do projeto de arquitetura e urbanismo. Entende-se por 
discurso persuasivo eficiente, um conjunto de estratégias que intensificam ao máximo o que se 
pretende defender, ou seja, que comuniquem de forma eloquente e eficiente o discurso 
desejado, obtendo a adesão do leitor. Como objeto de estudo foram mantidas as pranchas do 
Concurso Nacional de Trabalhos Finais de Graduação I Opera Prima. Dentre os autores 
estudados estão: (i) Almeida Júnior (2009) com sua abordagem reflexiva sobre a contribuição da 
Retórica para uma Teoria do Design; (ii)  Nogueira (2014) com sua investigação sobre o 
ferramental disponível para elaboração de visualização de dados persuasivos; (iii) Fetter (2011) 
com suas análises tipográficas considerando os aspectos de legibilidade, tensionamento entre 
verbal/visual; (iv) Samara (2007)  com suas classificações sobre tipos de grid e (v) Ambrose e 
Harris (2009) com sua abordagem sobre o funcionamento da cor. Quanto aos aportes 
metodológicos, estes foram estruturados com base na metodologia de Nogueira (2014) e Fetter 
(2011). Os projetos analisados (no total 3) serviram para um delineamento e experimentação 
dos passos investigativos que se procurou organizar. Não sendo possível uma generalização, 
em função do número restrito de projetos analisados, os resultados obtidos indicaram que nas 
pranchas do Concurso Opera Prima analisadas há pouco domínio das diversas estratégias do 
discurso persuasivo. 
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Título do Projeto:  
ESTRATÉGIAS ESPACIAIS DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS UNIVERSIDADES 
FEDERAIS NO BRASIL 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
THAÍSA BARBOZA DE SOUZA (BIC - FAPEMIG); ANA CLARA CARVALHO TOURINHO 
(BIC - FAPEMIG); KLAUS CHAVES ALBERTO (ORIENTADOR); 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Há um número representativo de estudos sobre diversos campi universitários já existentes e já 
consolidados no Brasil, no entanto, o campo da história da arquitetura e do urbanismo ainda 
carece de estudos sobre a produção contemporânea desses espaços universitários federais.  
De modo geral, podemos destacar que esta pesquisa possui um objetivo amplo que se relaciona 
com o estudo do Urbanismo no Brasil por meio da abordagem do campo específico e fecundo das 
campi universitários. Este objetivo amplo desdobra-se em intenções particulares relacionadas à 
análise das estratégias espaciais adotadas pelo conjunto de novas universidades em sua 
implantação física. Nesse sentido foram selecionadas como objetos de pesquisa as estruturas 
físicas das 14 universidades criadas entre os anos 2003 e 2010, no governo Lula. 
Para o desenvolvimento dessa pesquisa será priorizado o estudo em fontes primárias pois a 
documentação das novas universidades ainda é recente e não dispõe de bibliografia específica. 
Neste sentido, também prevê-se a realização de visitas in loco a essas universidades com um 
duplo objetivo: 1. Levantamento de dados e entrevistas com responsáveis pelo planejamento dos 
espaços físicos; 2.  Reconhecimento da realidade local. 
Neste contexto, um estudo sobre as estratégias contemporâneas de organização dos espaços 
universitários configura-se como saber que pode contribuir para o planejamento de novos espaços 
universitários. Este planejamento pode beneficiar-se, por exemplo, do acesso a uma base de 
reflexões não apenas sobre as experiências acumuladas com as universidades criadas ao longo do 
século XX, mas também e, principalmente, por meio de uma crítica às novas universidades que já 
foram criadas tendo que responder aos desafios educacionais, urbanísticos e arquitetônicos da 
contemporaneidade. 
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Título do Projeto:
 
Movimento de Reconceituação no Serviço Social na América Latina e interlocuções 

internacionais: os Movimentos Contestatórios no Serviço Social europeu e norte-americano no 
período de 1960/1980.

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

Cláudia Mônica dos Santos (ORIENTADOR); Suellen Paula de Araujo Alves 
(BOLSISTA); Sara Almeida de Carvalho Mayrink Marques (BOLSISTA); Carla Fernandes  
Carrilho (COLABORADOR).

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O  estudo  ora  apresentado  se  insere  na  pesquisa  intitulada  “O  Movimento  de
Reconceituação  do  Serviço  Social  na  América  Latina  (Argentina,  Brasil,  Chile  e  Colômbia):
determinantes  históricos,  interlocuções  internacionais  e  memória”  – em desenvolvimento  pela
articulação de uma rede internacional de pesquisa em fundamentos do Serviço Social.

A mesma é composta  por,  aproximadamente,  quarenta  pesquisadores  de distintas
instituições universitárias latino-americanas e europeias.

O  objetivo  dessa  pesquisa  é:  Realizar,  por  meio  da  articulação  de  uma  rede  de
pesquisadores, uma aproximação aos processos de gênese, conformação e desdobramentos
do Movimento de Reconceituação na Argentina,  Brasil,  Chile  e  Colômbia nas décadas de
1960-1980 e sua relação com os movimentos do Serviço Social crítico e radical presentes no
universo profissional europeu e norte-americano, salientando o vínculo político e profissional
entre o Serviço Social e as lutas sociais desenvolvidas pelas classes subalternas, expressos
tanto na literatura quanto na memória dos sujeitos.

O  objetivo  de  nosso  subgrupo  da  pesquisa  é  compreender  os  movimentos
contestatórios na Europa e América do Norte expressos no Serviço Social Crítico e Serviço
Social  Radical,  no  lapso  temporal  das  décadas  de  1960-1980,  considerando  suas
particularidades, antecedentes, expressões, desdobramentos e a relação com o Movimento
de Reconceituação do Serviço Social na América Latina.

A particularidade do foco de nosso estudo, nesta ampla pesquisa, circunscreve-se a
identificar  as  referências  políticas  e  teórico-metodológicas  “críticas”  do  Serviço  Social,
simultaneamente,  em  sua  particularidade  e  em  seus  nexos  com  os  movimentos
contestatórios  na Europa ibera e América do Norte expressos no Serviço Social  Crítico e
Serviço  Social  Radical  (SSR),  e  com o  “Movimento  de  Reconceituação  Latino-Americano”
(MRLA),  no  período  de  1960-1980,  considerando  suas  particularidades,  antecedentes,
expressões e desdobramentos.

Nossa ênfase no âmbito desta pesquisa circunscreve-se a Espanha, Portugal e aos EUA
e Canadá (1960-1980). Não avançamos, ainda, na pesquisa sobre o Canadá.
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Título do Projeto:  
 
 
POLÍTICAS DE CRÉDITO RURAL, TIPOS DE FINANCIAMENTOS E EFEITOS 
REGIONAIS 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
WESLEM RODRIGUES FARIA (ORIENTADOR); MAYRA BARROSO DOS SANTOS 
(BOLSISTA); LUCAS MENDONÇA VARGAS(BOLSISTA) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) é um programa de 
política pública que busca dar crédito a agricultores familiares, possibilitando a muitos deles que 
antes não participavam das linhas oficiais de financiamento do crédito rural passassem a utilizar 
dos recursos. Seu objetivo é o desenvolvimento da agricultura e da economia, além do bem estar 
da população. Com isso, podemos ver através dos resultados que tais políticas apesar de seus altos 
custos, são benéficas para a sociedade e para a economia como um todo, pois geram um aumento 
do PIB, além do consumo e emprego das famílias, principalmente entra as famílias com menor 
renda.  
O objetivo da pesquisa foi avaliar os efeitos econômicos do crédito agrícola para o ano de 2017 na 
economia brasileira, discriminado entre o PRONAF e os demais programas de crédito rural, para 
consumo e renda das famílias, por tipo de linha de financiamento (investimento e custeio). Para 
isso, foi utilizado um modelo econômico de equilíbrio geral computável (EGC). Pode-se projetar 
que o crédito PRONAF geraria uma maior variação percentual em relação a consumo e emprego 
entre as faixas de renda familiar H02 e H07, sendo esses efeitos em sua maioria positivos. Com 
relação ao emprego por ocupação, tem-se uma variação percentual maior em custeio do que 
investimento. Já para o consumo das famílias a maior variação se refere ao investimento. Em 
termos setoriais, projeta-se um aumento do nível de atividade econômica de quase todos os 
setores da economia.   
Com relação aos agregados macroeconômicos, a variação percentual foi positiva principalmente 
para o PIB (0,52% em custeio e 0,64% em investimento) e Exportações, o que nos leva a concluir 
que o crédito agrícola destinado ao PRONAF, tanto para custeio como para investimento, trazem 
retornos positivos para economia como um todo e beneficiam as famílias, principalmente aquelas 
que possuem menor renda. Dados os resultados alcançados, conclui-se que o crédito PRONAF é 
capaz de gerar efeitos econômicos positivos e pode ser utilizado como instrumento de política 
pública para incentivar a economia. 
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Título do Projeto:  
 
 
AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DOS MUNICÍPIOS DA ZONA DA MATA 
MINEIRA 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
WESLEM RODRIGUES FARIA (ORIENTADOR); BRUNO MEDEIROS DE OLIVEIRA 
(VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA); CAÍQUE BRAGA DE 
OLIVEIRAVARGAS(VOLUNTARIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O trabalho teve como objetivo identificar possíveis mudanças estruturais que ocorreram no 
período de 30 anos (1985-2015) na mesorregião da Zona da Mata Mineira. A proposta consistia 
em calcular coeficientes e analisar indicadores levando como referência de agregação os 
municípios que compõem tal região e verificar se houve alterações em suas atividades 
econômicas.  Basicamente foram utilizados três indicadores. Um que mensura nível de 
especialização da região, que segundo Glaeser (1992) regiões com estrutura especializada 
potencializa as fontes de externalidades. Assim, um elevado indicador de especialização dos 
setores na região analisada deve potencializar seu crescimento. Outro indicador utilizado foi de 
tamanho médio dos setores, tal indicador está relacionado com ganhos de escala nas regiões. Um 
terceiro indicador foi o de competição. Esse indicador, segundo a Teoria de Competitividade de 
Porter, tem como foco a aglomeração industrial e seus impactos sobre desenvolvimento levando 
em consideração competitividade entre clusters industriais. Segundo essa teoria, a prosperidade 
está ligada à competitividade das firmas que formam clusters, que por sua vez, é considerada 
fonte de emprego, renda e inovação em uma região.  
Os resultados encontrados, por meio dos indicadores utilizados, evidenciam que de fato nos 
últimos 30 anos ocorreram algumas transformações estruturais na mesorregião mineira. No 
período houve grande aumento do número de municípios considerados especializados em todos os 
setores. O mesmo serve para indicadores de tamanho e competitividade. Uma limitação do 
trabalho é saber se essa evolução se deu de maneira semelhante em outras mesorregiões mineiras 
ou em sub-regiões de outros estados. 
Dentre várias propostas para possíveis avanços econômicos na região, recomenda-se subsídios 
fiscais para os setores-chave (indústria e agropecuária), ampliações e criações de rodovias, projeto 
estruturante em todas as dimensões do Aeroporto Regional de Goianá–Rio Novo e o 
fortalecimento e consolidação dos Arranjos Produtivos Locais, com definições de políticas 
tributárias, de financiamento e de investimentos em infraestruturas, de forma a materializar o 
potencial de cada região de acordo com suas vocações econômicas 
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Título do Projeto:  
Modelagem algorítmico-paramétrica e projetos urbanos: métodos computacionais como suporte 
à tomada de decisão 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Fernando Tadeu de Araujo Lima (Orientador); Luiza Fischer Costa Vallone (Bolsista); Lucas 
Scafutto Silva (Bolsista) 
  
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
Esta pesquisa procurou verificar possibilidades de utilização de ferramentas e recursos algorítmico-
paramétricos aplicados aos processos de projeto, planejamento e análises urbanas, com vistas a fornecer 
suporte em processos de tomada de decisão.  
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, para a definição dos atuais conceitos de utilização de recursos 
paramétricos no processo de projeto e suas possíveis aplicações e tópicos de parametrização no 
processo de projeto urbano. Junto a pesquisa bibliográfica foi levantada possibilidades de ferramentas, 
potencialidades de aplicação e de softwares. Como os conceitos de Sistemas Generativos de Projeto 
(SGP), que segundo Kolarevic (2000) é uma nova função atribuída atualmente aos arquitetos e urbanistas 
a de desenvolver ferramentas computacionais de criação. 
Foi utilizada a ferramenta CityMetrics, desenvolvida por Lima (2017), para análise e suporte a tomada de 
decisão em tarefas do planejamento urbano. A ferramenta ppossibilita implementar computacionalmente 
indicadores de: Proximidade Física (PF) e Proximidade Topológica (PT) (Lima, 2017); Floor Space Index 
(FSI), Ground Space Index (GSI) e Network density (N), propostos por Pont & Haupt (2009) e o índice de 
uso misto Mixed-Use Index (MXI), proposto por Van den Hoek (2008).  
A ferramenta foi aplicada em um bairro da cidade de Juiz de Fora e comparamos os resultados obtidos 
com os resultados obtidos por Lima (2017) do bairro Cascatinha, localizado na região urbana central. 
Ambos os bairros são caracterizados por serem regiões tipicamente residenciais, com proximidade a 
região central, com carência de uma unidade de transporte consolidada e com possibilidade de 
adensamento urbano. O bairro Bom Pastor, localizado na região urbana central do município, foi o recorte 
escolhido para a aplicação da ferramenta nesta pesquisa que passou por processos de levantamento de 
dados, de preparação de arquivos dentro de softwares específicos e de proposições otimizadas de novos 
cenários urbanos. Com os dados obtidos como resultados desta pesquisa, foi possível identificar que 
ambos os bairros possuem baixa densidade urbana e que os usos são pouco diversificados nas duas 
regiões escolhidas para os experimentos. 
Destaca-se que o emprego de ferramentas algorítmico-paramétricas em tarefas de análise / otimização 
em contextos urbanos ainda constitui um campo em desenvolvimento. Neste cenário, esta pesquisa 
pretende contribuir para uma utilização mais efetiva dos recursos computacionais como ferramenta de 
estudo e de suporte à tomada de decisões em processos de planejamento de bairros e cidades. 
Como resultado da pesquisa foi desenvolvido um artigo que será apresentado no Congresso Internacional 
Da Sociedade Iberoamericana De Gráfica Digital (SIGraDi) em novembro de 2018, apresentando os 
experimentos realizados, com o título de “Digital approaches for evaluating urban indicators: an application 
of CityMetrics for analysis of two neighborhoods in Juiz de Fora, Brazil”. 
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Título do Projeto:  
 
Narrativas em mutação: a videoteratura e o cronismo na tela da tv 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Cláudia de Albuquerque Thomé (orientador) 
Marco Aurelio Reis (colaborador – pesquisador) 
Pedro Augusto Silva Miranda (colaborador – mestrando PPGCOM, bolsista Capes) 
Matheus Canil de Souza (bolsista BIC) 
Renata Iraola Câmara (bolsista BIC) 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A crônica nasce no jornal impresso, faz sucesso nas ondas do rádio e chega à 
televisão. O gênero está na fronteira entre jornalismo e literatura desde seu nascimento, e flana 
pelos meios de comunicação há décadas. Trata-se de uma narrativa que carrega em si um 
potencial híbrido, que se adapta e se molda para caber entre as linhas da página impressa, nos 
minutos de oralidade no programa de rádio ou no espelho de um telejornal. 

O projeto “Narrativas em mutação: a crônica do papel  para  as telas” consta do estudo 
das crônicas veiculadas na televisão. A equipe fez um levantamento dessas crônicas, ao longo 
da história da TV, começando pelo colunismo inaugurado pelo Jornal de Vanguarda, até os dias 
atuais, em que a Globonews investe no gênero em seu telejornal de maior peso, o Jornal das 
Dez. Foi importante detectar em que momentos o gênero na TV é uma adaptação da “literatura 
de ouvido” (Thomé, 2015) veiculada nas emissoras de rádio, que tanto fez sucesso nas 
décadas de 1950 e 60, e em que momentos é um conteúdo feito de texto e imagem, em que o 
cotidiano é representado tanto na fala (off) quanto no que está sendo mostrado, configurando 
uma “videoteratura”. 

Foi feito um mapeamento, não só nos telejornais, mas também em programas de 
variedades, para constituir a história do gênero na plataforma audiovisual. A partir do projeto, 
no âmbito do grupo de pesquisa/CNPq “Narrativas midiáticas e dialogias”, foi possível ainda 
construir um percurso metodológico para análise do cronismo audiovisual, evidenciando 
temáticas, tipologias para o gênero na televisão, o diálogo com o jornalismo, e estratégias 
narrativas específicas das crônicas televisivas. 

A crônica é estudada no contexto das narrativas em mutação, que migram de uma 
plataforma a outra, mas não só isso, que se hibridizam desde antes das novas tecnologias, em 
diluições de fronteiras entre campos, e que resultam em histórias contadas que atravessam e 
são atravessadas por outras que vimos, lemos ou ouvimos em nosso cotidiano. Nesta teia de 
histórias, a crônica marca um lugar de afirmação e de explicitação do local de fala de seu autor, 
o que se contrapõe com o mito da imparcialidade sustentado por tanto tempo pelo jornalismo. 
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Título do Projeto:  
 
A qualidade na ficção televisiva brasileira: análise de séries com formato episódico  
 
 
 
 
Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
GABRIELA BORGES (ORIENTADORA); MARIANA MEYER (BOLSISTA); DAIANA 
SIGILIANO (COLABORADORA); VINÍCIUS GUIDA (COLABORADOR) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A discussão sobre qualidade está presente nos estudos televisivos desde os anos 1980 e foi 
inserida na legislação da mídia de vários países. A partir dos anos 2000, estudiosos como 
Cardwell (2007, p.26) afirmam que a qualidade dos programas deve ser analisada a partir de suas 
características, tais como conteúdo, estrutura, tema e tom. Nos estudos britânicos, Mittell (2013, 
p. 46), sugere que analisemos as qualidades da complexidade narrativa, que se enriquece pelo 
engajamento. 
No Brasil, autores como Fechine e Figueroa (2008, p. 223), ao estudar as produções do Núcleo 
Guel Arraes na Rede Globo, afirmam que, na emissora, a qualidade é associada com o 
investimento na dramaturgia nacional, em atores renomados, excelência técnica em radiodifusão e 
o uso de efeitos especiais. Em nossos estudos (Borges, 2014) temos buscado desenvolver 
parâmetros de qualidade para analisar uma produção audiovisual a partir de suas características de 
forma e conteúdo.  
Neste sentido, este projeto pretende abrigar análises que fomentem o debate sobre a qualidade no 
âmbito da produção e a discussão da literacia midiática, que está relacionada com a leitura crítica 
e a produção criativa de conteúdos midiáticos, no âmbito do consumo. Para este fim, o projeto A 
qualidade na ficção televisiva brasileira: debates, proposições e análises (2016-17) realizou um 
levantamento de produções de ficção na TV aberta e por assinatura no período de 2010 a 2016. 
Neste levantamento constam minisséries, séries com estratégias transmídia, episódicas e infantil. 
No presente projeto analisamos 32 séries com formato episódico exibidas na TV por assinatura. A 
metodologia utilizada consistiu no levantamento audiovisual e bibliográfico; análise de conteúdos 
audiovisuais e sistematização e divulgação dos resultados na plataforma hipermídia do 
Observatório da Qualidade no Audiovisual 
Este projeto integra as pesquisas do Observatório da Qualidade no Audiovisual, um espaço de 
diálogo e de discussão sobre a produção audiovisual contemporânea. Os resultados enriquecem a 
discussão sobre a qualidade na ficção seriada brasileira, visto que a produção cresceu nos últimos 
anos com a disseminação da televisão por assinatura e a Lei da TV Paga. 
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Título do Projeto:  
 
  Direito à saúde: análise da decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial 
Repetitivo nº 1.657.156 – RJ 
   
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Valdemir Jorge de Souto Batista (Voluntário de Iniciação Científica); Gabriel  Natali Zacarão 
(Voluntário de Iniciação Científica); Waleska Marcy Rosa (Orientadora); Jefferson Alves de 
Souza Filho (Voluntário); Lays Gomes Martins (Mestranda).  
  
  
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

No acórdão da Questão de Ordem na Proposta de Afetação no Recurso Especial 

1.657.156/RJ, publicado em 31 de maio de 2017, o colegiado da 1ª Seção do Superior Tribunal de 

Justiça decidiu por unanimidade afetar o recurso ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, 

nos termos da proposta de afetação apresentada pelo relator, min. Benedito Gonçalves. A presente 

pesquisa se propõe investigar os reflexos desta decisão sobre os processos em andamento no 

município de Juiz de Fora-MG, local da realização do estudo. A metodologia utilizada consistirá 

na análise da referida decisão e as possíveis influências nos julgados prolatados neste município. 

Para tanto, optou-se pelo exame dos períodos compreendidos entre junho/2015 e dezembro/2015, 

junho/2016 e dezembro/2016 e junho/2017 e dezembro/2017. Tal escolha deu-se com o intuito de 

confrontar o período compreendido entre o mês subsequente à decisão do STJ, ocorrida no final 

do mês de maio de 2017, e dezembro daquele ano, com os períodos correspondentes ao mesmo 

intervalo temporal dos dois anos anteriores. Nosso objetivo é encontrar as possíveis alterações que 

a afetação do recurso ao rito do art. 1.036/CC trazidas ao contexto judicial do munícipio. Por meio 

de uma análise comparativa, encontrar-se-á um diagnóstico sustentado por inferências descritivas, 

guiadas pelas regras de inferência de Epstein e King. O substrato teórico utilizado é o Direito 

como Integridade proposto por Ronald Dworkin. Para o autor, a integridade é o compromisso dos 

juízes de agir de modo coerente, e fundamentado em princípios, com todos os seus cidadãos. 

Desse modo, podemos deslindar a coerência das decisões prolatadas na Comarca de Juiz de Fora 

com as decisões do Superior Tribunal de Justiça, no que tange à concessão de medicamentos não 

contemplados pelas portarias do SUS. Uma análise preliminar dos dados, não aponta para uma 

diminuição de sentenças prolatadas no período avaliado do ano de 2017 em relação aos períodos 

relativos dos anos anteriores em análise. Em síntese, tal fato nos permite inferir uma 

incompatibilidade entre a atuação de tribunais de 1ª instância e a atuação de tribunais superiores. 
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O projeto de pesquisa tem por objetivo principal analisar as sociabilidades 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 investiga a construção da identidade urbana da cidade de Juiz de 
Fora pela narrativa audiovisual.  

A pesquisa faz o mapeamento dos espaços onde as salas de cinema 
funcionaram, identifica e caracteriza as antigas construções que abrigaram os cinemas 
e mostra como esses espaços estão ocupados hoje. Pretende-se reconstruir 
imaginariamente os trajetos urbanos utilizados por aqueles que tinham o hábito de 
frequentar as salas e como esses trajetos configuraram uma forma singular de ocupação 
do espaço público. 

A pesquisa em seu aspecto macro-estrutural já resultou em inúmeros artigos 
científicos, monografias de conclusão de curso, quatro dissertações de mestrado 
defendidas, uma quinta em andamento, e dois livros: “Memórias do Cineclubismo: a 
trajetória do CEC – Centro de Estudos Cinematográficos de Juiz de Fora”, publicado em 
2014, e “Os cinemas de rua de Juiz de Fora: memórias do Cinema São Luiz”, lançado 
em 2017. 

O produto de maior alcance público resultante da pesquisa é o canal do YouTube 
“Cinemas de Rua de Juiz de Fora” 
(https://www.youtube.com/channel/UC11mhvrELqyFny1xyC4ysVQ/featured) , que 
exibe episódios da série de audiovisuais produzidos pelos bolsistas sobre os cinemas 
da cidade.  O canal tem 81 inscritos. Um dos episódios já alcançou 1,8 mil visualizações.  
Três episódios novos estão sendo editados no momento: Cine São Luiz, Cinema 
Popular e Cine Excelsior. 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UC11mhvrELqyFny1xyC4ysVQ/featured


O principal objetivo deste projeto é identificar, categorizar e interpretar as estratégias 
narrativas utilizadas pela imprensa (escrita, sonora e audiovisual) para narrar, 
distorcendo ou omitindo, os acontecimentos que envolveram presos (e desaparecidos) 
políticos que sofreram algum tipo de violência durante a ditadura militar, e cujas histórias 
pessoais permaneceram esquecidas, relegadas ao âmbito da vida privada, porque os 
veículos da grande imprensa, tolhidos pela censura e pela cumplicidade com o poder, 
não deram voz a esses personagens da história recente.  O trabalho da Comissão da 
Verdade de Juiz de Fora revelou histórias até então desconhecidas da maior parte da 
população da cidade. A partir da análise dos depoimentos já transcritos e da leitura dos 
processos dos presos políticos e de pessoas indiciadas da área de atuação da 4ª 
Circunscrição Judiciária Militar, em grande parte digitalizados e disponíveis no Arquivo 
Municipal de Juiz de Fora, além de outros acervos estaduais e nacionais,  tem sido 
possível identificar casos emblemáticos de resistência à ditadura e muitas histórias de 
vida indispensáveis à compreensão do período, como aquelas relativas ao movimento 
estudantil dos anos 1960 e 1970. O projeto tem identificado as estratégias de 
comunicação utilizadas por aqueles que sofreram perseguições da ditadura militar, 
foram vítimas de ameaças e da censura, ou foram detidos e presos, identificando formas 
de circulação da informação que sustentaram as ações de guerrilha ou de oposição 
política ao regime ditatorial, mesmo em época de exceção.  Enquanto a grande mídia 
era calada pela censura ou se alinhava aos interesses dos poderosos de plantão, o 
projeto de pesquisa conta as histórias das pessoas que lutaram para denunciar o 
arbítrio. 
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Título do Projeto:  
 
 
“Caracterização da dimensão ‘opinativa’ da dogmática dos Direitos Reais”. 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Marcus Eduardo de Carvalho Dantas (Orientador) 
Illanah Vieira Falconiere (Bolsista) 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
De forma resumida, os juristas frequentemente ensinam por meio de suas obras como se 

estivessem advogando um determinado ponto de vista a ser reconhecido por uma espécie de “juiz 

imaginário”, do mesmo modo que o parecerista tenta, através da sua argumentação, convencer o 

juiz real a decidir conforme os interesses do seu cliente. O desconhecimento acerca das linhas 

demarcatórias existentes entre os três planos (prática jurídica, teoria jurídica e o ensino do direito) 

prejudica o aperfeiçoamento da pesquisa em direito no Brasil e justifica o seu atraso 

comparativamente ao desenvolvimento apresentado por outras áreas das ciências humanas. 

Se a defasagem no desenvolvimento da pesquisa jurídica no Brasil é decorrente da disseminação 

do “modelo de parecer” e este, por sua vez, só cumpre o seu papel em razão da autoridade do seu 

autor, é possível dizer que ambos – “modelo de parecer” e argumentação por autoridade – 

poderiam ser encaradas como expressões do mesmo fenômeno. Como consequência, a autoridade 

também poderia ser visualizada como o padrão de raciocínio na pesquisa acadêmica e no ensino 

do direito. Não haveria diferença substancial entre o modo de argumentar do juiz, do professor ou 

do parecerista. O problema é que, tal qual demonstrado por Rodriguez (2013, p.84), a 

argumentação por autoridade é frequentemente falaciosa, precisamente quando deixa de levar a 

consistência dos posicionamentos contrários de autoridades equivalentes à utilizada como 

parâmetro da discussão (ATIENZA, 2013, p.215). Nessa linha o exercício da jurisdição adquire 

um caráter “opinativo”: simplesmente se escolhe uma autoridade entre tantas, sem o compromisso 

de exprimir as razões da escolha, considerada óbvia pelo julgador. No âmbito da dogmática, a 

dinâmica, ao que parece, é semelhante: em grande medida a argumentação do autor se concentra 

no relato dos posicionamentos majoritários e minoritários dos demais juristas, dentro de uma 

narrativa estrategicamente organizada para o convencimento acerca da correção do seu ponto 



vista. Da conexão entre “modelo de parecer” e “argumentação por autoridade” surge uma 

“dogmática opinativa” que não apenas coloca em segundo plano o exame das razões que dão 

corpo às teses de cada autor, como põe o posicionamento de todos eles na mesma condição de 

argumentos aos quais se pode “aderir”.  
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Título do Projeto:  
 
Crise e direitos sociais: uma análise da jurisprudência da crise em Portugal, das bases normativas 
de tais decisões e seus impactos no cenário brasileiro de crise 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Giovanna Silva Mantovani (bolsista); Isadora Graça da Costa (voluntária); Kélvia Faria Ferreira 
(mestre – colaboradora); Waleska Marcy Rosa (orientadora) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A pesquisa teve como objetivo principal verificar como o Poder Judiciário português lidou 

com a efetivação dos direitos sociais diante da crise econômica de 2008. Especificamente, 

pretendeu-se: identificar as características estruturais dos direitos sociais em Portugal; verificar 

como tais características impactam a interpretação e aplicação de tais direitos pelo Tribunal 

Constitucional Português (TC) diante da crise; identificar, a partir da experiência portuguesa, 

eventuais possibilidades de o Poder Judiciário brasileiro seguir o mesmo caminho. Para tanto, 

inicialmente foi feita de revisão de literatura. Em seguida, a pesquisa dedicou-se à análise das 

decisões do Tribunal Constitucional Português que lidaram com restrições a direitos sociais no 

contexto específico da Jurisprudência da Crise, de 2011 a 2017. Verificou-se que o TC reconhece 

possível a diminuição na parcela concretizada dos direitos sociais, diante da necessidade de 

superação da crise econômica. Quanto ao Brasil, tendo em vista que a crise ainda está em curso e 

que as medidas políticas tomadas começam a chegar ao conhecimento do Poder Judiciário, não há 

como se afirmar que o Supremo Tribunal Federal (STF) adotará posicionamento semelhante ao 

TC. Todavia, verifica-se a expansão dos direitos sociais no Brasil, bem como que o STF 

reconhece sua legitimidade para efetivar políticas públicas. Verifica-se, ainda, que a Constituição 

Brasileira não estabelece tratamento diverso para direitos individuais e direitos sociais. Esses fatos 

poderiam conduzir a uma postura do STF diversa daquela adotada pelo TC. Porém, é cedo para se 

identificar o posicionamento do STF. Conclui-se que, o objetivo geral do projeto foi alcançado, 

sendo possível verificar como o Poder Judiciário português lidou com a efetivação dos direitos 

sociais durante a crise financeira. Observou-se, assim, que o TC admitiu a diminuição do nível de 

concretização dos direitos sociais, face à necessidade de contornar a crise econômica. Este 

posicionamento foi possível graças ao regime jurídico assegurado aos direitos sociais naquele 

país, bem como graças ao entendimento da Corte quanto à legitimidade dos poderes eleitos para a 

tomada de tais decisões. 
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NARRATIVAS AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA: 
UM ESTUDO SOBRE A INSERÇÃO SOCIAL DA TV DO NÚCLEO DE PESQUISA EM 

ESPIRITUALIDADE E SAÚDE DA UFJF 
 

Cristiane Turnes Montezano (Bolsista Pibic-CNPq) e Iluska Coutinho 
 

Resumo: A pesquisa trata da Divulgação Científica na internet, considerada um novo espaço 

público de comunicação, ainda que potencial. Mais especificamente propõe-se observar 

como as narrativas audiovisuais sobre ciência são utilizadas como instrumento para 

popularização da ciência na plataforma de vídeos e compartilhamento mais popular 

atualmente, o YouTube, tendo como objeto de análise o canal TV Nupes. Mantido pelo Núcleo 

de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Pós-graduação da Faculdade de Medicina da 

UFJF, o canal busca veicular resultados de investigações e trabalhos acadêmicos realizados 

acerca da interface Ciência, Saúde e Espiritualidade. Na pesquisa de iniciação científica 

desenvolvida, em diálogo com dissertação de mestrado em Comunicação defendida em 

fevereiro de 2018, compreende-se esse espaço como um canal de comunicação pública da 

ciência. O referencial teórico mobilizado está articulado com outros estudos do Núcleo de 

Jornalismo e Audiovisual (PPGCOM-UFJF) destacando-se como conceitos chave 

dramaturgia do telejornalismo, pluralismo e diversidade e como método a análise da 

materialidade audiovisual. Na perspectiva de dados que poderiam se associar ao grande 

campo dos estudos de recepção, por meio de grupos focais e da análise de comentários e 

reações no ambiente digital reflete-se ainda sobre a percepção do público quanto à um 

conteúdo diferenciado. A TV Nupes ao realizar uma atividade de divulgação científica por 

meio do audiovisual sobre a temática saúde e espiritualidade, também tensiona a relação 

entre Ciência e Religião. Os resultados encontrados, parcialmente apresentados em eventos 

científicos da área de Comunicação, indicam que o potencial comunicativo da TV Nupes tem 

diferentes gradações, conforme a proximidade dos espectadores com o ambiente científico.  

 

Palavras-chave: Comunicação pública; audiovisual; popularização da ciência; inserção social; 

TV Nupes. 

 

 



TELEVISÃO, JORNALISMO E CIDADANIA: PLURALISMO E DIVERSIDADE NAS NARRATIVAS DAS 
EMISSORAS PÚBLICAS 

 
Victor Luis Faria dos Santos (Pibic-CNPq), Gustavo Teixeira de Faria Pereira (Pibic-CNPq/ Capes), 

Mariana Urbieta Barbosa (PIBIC) e Iluska Coutinho 
 

Resumo: O projeto de pesquisa buscou, principalmente, investigar se os conceitos de pluralismo e 
diversidade, tão caros à uma comunicação pública de qualidade, estão presentes nos conteúdos 
jornalísticos veiculados em dois canais públicos de comunicação: A TV Brasil e a Rede Minas. Para 
obter resultados capazes de atender às questões de pesquisa selecionou-se na grade de programação 
das emissoras, telejornais e programas de jornalismo cultural que foram submetidos ao método da 
análise da materialidade audiovisual (COUTINHO, 2016). A partir das leituras e interpretações, em 
diálogo com o referencial teórico da pesquisa, a proposta foi entender se na prática do jornalismo 
audiovisual as emissoras públicas brasileiras colaboram para o fortalecimento de uma comunicação 
diversa e plural, e para o exercício da cidadania também por meio do exercício do direito à 
comunicação. No que refere-se à TV Brasil, vinculada à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), estudos 
anterior realizados no grupo de pesquisa NJA – Núcleo de Jornalismo e Audiovisual destacaram a 
constituição do canal como um espaço de mais pluralidade e democratização do acesso à comunicação 
e à informação no país. Desde 2010 o acompanhamento da emissora tem demonstrado graus distintos 
de atendimento à essa promessa. Em setembro de 2016 a MP 744 extinguiu o Conselho Curador, 
órgão garantia maior vínculo da emissora com a sociedade, e ainda a autonomia dos profissionais na 
escolhas editoriais. Essa mudança reflete-se nos resultados da análise empreendida na pesquisa, seja 
nos materiais audiovisuais analisados ou nos textos que acompanham sua circulação em diferentes 
mídias. Considerando esse cenário, com denúncias inclusive de situações de censura em 2017 e 2018, 
a Rede Minas torna-se opção, especialmente para os mineiros, para a produção e veiculação de 
conteúdos audiovisuais que garantam legitimidade ao caráter público da comunicação. O noticiário 
Jornal Minas foi um dos programas selecionados como objeto empírico de análise do projeto. O acesso 
ao programa foi realizado por meio do material arquivado no canal do jornal no youtube, uma vez que 
o sinal da Rede Minas não alcança Juiz de Fora. A não disponibilização de todo conteúdo exibido 
constituiu-se assim como problema; no canal de vídeos da plataforma apenas uma parcela das 
matérias está disponível. Esse aspecto foi abordado no artigo “Entre a TV e o youtube: O pluralismo e 
a diversidade no Jornal Minas”, apresentado em congresso nacional da área (Intercom 2018), tendo 
como referência cinco dias de publicação de conteúdo no canal, uma semana teste do projeto final, 
além da análise das playlists encontradas no canal. Em etapa seguinte foram analisadas postagens de 
outros 25 dias (5 semas compostas). Identificou-se preocupação nas escolhas dos temáticas inseridas 
no jornal, além da matérias rotineiras; com frequência assuntos sociais que precisam ser debatidos 
tornam-se pauta, configurando edições diversas e plurais. Quanto a fontes de informação, é 
necessário maior diversidade, especialmente na seleção de especialista, espaço audiovisual e de poder 
normalmente reservado a um ator específico e privilegiado, o homem branco. Para se ter noção de 
outros conceito inerente a televisão pública, como de conteúdo colaborativos e inovação de 
linguagem audiovisual, analisou-se o programa “Artivismo”, produzido pela TVT e exibido também na 
Rede Minas. De forma sintética percebeu-se que nas edições o pluralismo e a diversidade atuam como 
bases para construção de um programa com aspectos inovadores.  
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Título do Projeto:  
 
Memória do Jornalismo Esportivo- história do esporte juiz-forano na mídia nos anos 30 e 40 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Prof. Dr. Márcio de Oliveira Guerra 
 
Discente Ighor do Prado 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
O projeto visa dar prosseguimento à pesquisa sobre a imprensa esportiva nas décadas de 

1910 e 1920. Tem como objetivo analisar os jornais da época – em especial o “Jornal do 

Commercio”  ( também consta da pesquisa o jornal Correio de Minas, em quatro edições onde 

aparecem informações esportivas) e a maneira como as notícias relacionadas ao esporte eram 

divulgadas. Vale ressaltar que o Diário Mercantil será avaliado em uma pesquisa posterior, dando 

continuidade à análise. 

 A análise dos periódicos permitiu conhecer e identificar as características dos textos 

esportivos da imprensa, o modo como os eventos esportivos eram cobertos e quais os aspectos 

mais relevantes eram abordados nas reportagens. Como no primeiro período pesquisado em outro 

projeto de iniciação científica, não havia ainda nessas duas décadas uma editoria específica para 

os esportes. Os fatos apareciam em colunas denominadas “secção desportiva”.  

 Outra característica que essa nova pesquisa aponta é que as reportagens seguiam sem 

identificação do repórter que as fizeram e chama a atenção que em aproximadamente 150 edições 

que continham notícias esportivas, nenhuma dessas matérias foi acompanhada de registro 

fotográfico. Esse fato talvez, segundo nossa análise, seja determinante para que os textos 

encontrados sejam bastante minuciosos na descrição dos lances e dos personagens envolvidos. 

 Um outro dado relevante que a pesquisa nos trouxe foi na linguagem. Se nas décadas de 

1910 e 1920 o uso de expressões em inglês (como as posições dos jogadores de futebol em 

campo) era comum, nessas duas décadas analisadas, já se verifica uma mistura de termos ainda 

em inglês com outros em português. Isso não se verificou apenas na cobertura do futebol, mas 

também de outras modalidades. 

 Já se percebe também, matérias referentes a presença de mulheres na prática de algumas 

modalidades como o vôlei. A investigação nas edições do Diário Mercantil, que se encontram em 

outro acervo a ser pesquisado, darão importante contribuição para o fechamento do entendimento 

do que foi a cobertura esportiva nessas décadas. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Jornalismo Esportivo      Memória  
 
     Juiz de Fora 
 

     
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 

A PROVA EM VÍDEO NAS DECISÕES DE SEGUNDO GRAU: UMA ANÁLISE 

ARGUMENTATIVA ACERCA DA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DA IMAGEM 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Giulia Alves Fardim 

Graduanda em Direito - UFJF 

Luís Felipe Leal de Moraes Silva 

Graduando em Letras – UFJF 

Mestrando em Direito – UFJF 

Prof. Dr. Vicente Riccio 

Prof. do PPG Direito – UFJF 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O presente trabalho é um dos desenvolvidos pelo projeto “A Prova em Vídeo nas Decisões de Segundo 

Grau: Uma Análise Empírica Acerca da Interpretação Judicial da Imagem”, iniciativa interdisciplinar no 

campo do Direito e da Linguagem. Tem como objetivo geral analisar a argumentação dos juristas em 

decisões judiciais cujos autos apresentem a prova em vídeo como componente de seu arcabouço 

probatório, eis que no projeto geral se busca entender, descrever e explicar como as cortes tratam a prova 

em vídeo na resolução das ações judiciais e como a cultura jurídica atinente lida com a fluidez, o 

imediatismo e a dimensão emocional da imagem (Sherwin, 2011). Especificamente, propomo-nos neste 

momento a (i) investigar os operadores argumentativos (Koch, 1993 e 2013) utilizados pelos 

desembargadores em suas decisões, (ii) identificar os tipos de verbo empregados para se fazer referência 

ao conteúdo da prova em vídeo e (iii) verificar os índices de avaliação (Koch, 1993 e 2013) presentes no 

decisum. Para isso, foram analisadas decisões cíveis e criminais com a presença de prova em vídeo dos 

Tribunais de Justiça dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro entre os anos de 2015 e 

2016 em que o magistrado tenha acessado o conteúdo das imagens de forma direta (imediata, tendo ele 

assistido ao vídeo) e de forma indireta (mediata, através de outra prova). Dentre as decisões analisadas, 

cerca de quarenta e cinco acórdãos, selecionamos uma que se mostra bastante producente e 

esclarecedora. O enfoque analítico aplicado aqui, portanto, é qualitativo e interpretativo (Denzin e 

Lincoln, 2005). Os resultados preliminares demonstram que o tipo semântico dos verbos empregados 

pelos julgadores para se referirem ao conteúdo da prova em vídeo é capaz de revelar se seu acesso se deu 

de forma direta ou indireta, resposta também oferecida pelos índices e marcadores de avaliação 

(advérbios, adjetivos e expressões adverbiais), que são capazes de apontar o nível de (inter)subjetividade 

da decisão (Ribeiro e Garcez, 1998). Já os operadores argumentativos são marcas linguísticas que 

revelam a importância do vídeo para a conformação do convencimento do juiz e seu peso argumentativo 

quanto às demais provas presentes no processo judicial. 
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Título do Projeto:  
 
 
A qualidade na ficção televisiva brasileira: análise de séries com estratégias transmídia  
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
GABRIELA BORGES MARTINS CARAVELA (ORIENTADORA); JÚLIA GARCIA 
GOUVÊA ANDRADE (BOLSISTA); LUMA PEROBELI (BOLSISTA), MARIANA 
MEYER (COLABORADORA); DAIANA SIGILIANO (COLABORADORA. 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O debate sobre o que a qualidade na televisão é amplo e controverso. Os estudos tiveram início na 
Grã-Bretanha durante a década de 80, sem, contudo, atingirem consenso. Enquanto certos autores 
priorizam recursos técnicos e estéticos, outros têm foco no conteúdo e papel social da televisão. 
Entretanto, a pesquisa e discussão a respeito dos conteúdos veiculados são de extrema 
importância, já que a influência do meio na vida pública, política e cultural do público é inegável. 
Nesse contexto, o Observatório da Qualidade no Audiovisual definiu indicadores de qualidade, 
baseados em estudos empreendidos por Mittel (2015) e Johnson (2005), para análise de ficções 
televisivas brasileiras, de modo a verificar se os conteúdos ofertados, no contexto da literacia 
midiática, estimulam o pensamento crítico do espectador. As séries foram categorizadas em 
minisséries, séries com formato episódico, infanto-juvenis e séries com estratégias transmídia. No 
ambiente da convergência midiática, em que os conteúdos flutuam por múltiplas plataformas, 
conectadas entre si, e da cultura participativa, na qual os papeis de produtores e consumidores se 
imbricam, as séries não se restringem à televisão. As estratégias transmídia permitem que os 
espectadores interajam, participem e ampliem a narrativa através de ações que ultrapassam a 
televisão e atingem outros meios, como aplicativos de celular, internet e redes sociais. Os 
indicadores definidos para a análise no plano da expressão são ambientação, caracterização dos 
personagens, trilha sonora, fotografia e edição e no plano do conteúdo são a intertextualidade, a escassez 
de setas chamativas, os efeitos especiais narrativos, os recursos de storytelling e transmedia literacy. O 
indicador transmedia literacy verifica se as ações transmídia utilizadas por determinado programa 
exigem a participação ativa do público, seja para conectar arcos narrativos ou completar a 
mensagem, estimulando o trabalho crítico do espectador. Sendo assim, este projeto analisou 21 
séries com estratégias transmídia exibidas na televisão brasileira no período de 2000 a 2016 que 
estão disponíveis em http://observatoriodoaudiovisual.com.br/novo/category/ficcao/analise-
ficcao/. 
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RESUMO DO PROJETO DE IC -2017 

Fotojornalismo em dispositivos móveis: a guerra no Instagram 

 

As tecnologias móveis não são novidades no jornalismo. Pelo contrário, perpassam toda sua 

história técnica de registro, manipulação de dados ou transporte de informações-notícias. 

Gutenberg, ao inventar os tipos móveis, por volta de 1545, já caracterizava essa noção de 

mobilidade da imprensa deslocando a produção de livros e publicações através dos artefatos 

mobilizadores dessa condição. Entretanto, dentro do paradigma contemporâneo da mobilidade 

(URRY, 2007), as tecnologias móveis comunicacionais arregimentam processos de 

reconfiguração na cadeia de produção, de distribuição e de consumo de notícias. Celulares, 

smartphones, câmeras e gravadores digitais, tablets e similares (aliados às redes sem fio como 

3G, 4G e Wi-Fi) reposicionam as discussões sobre jornalismo e mobilidade por possibilitarem 

práticas emergentes associadas ao seu uso. Exemplos disto são, portanto, os casos do 

jornalismo móvel (Ver como os ativistas do Mídia Ninja eram capazes de cobrir em tempo 

real, enviando informações do meio das manifestações ocorridas no Brasil em 2013)) com 

repórteres em campo apurando, editando, enviando do local (inclusive com marcação via GPS 

– geolocalização dos acontecimentos, como é o caso do material fotográfico produzido pelo 

Basetrack.org) ou conduzindo sessões de transmissão ao vivo por meio de celulares 3G 

auxiliadas por aplicações de streaming do tipo Qik ou Kyte4.  

Apesar de emissoras de TV e rádio possuírem parte dessa condição há tempo, notamos 

diferenças significativas, tais como: portabilidade dos equipamentos, ubiquidade das 

conexões e, consequentemente, maior mobilidade dos repórteres a partir do transporte desses 

artefatos “de bolso” incorporados à rotina. uma espécie de arqueologia da mídia (ZIELISNK, 

2006) nos permite localizar uma base de transição dessa transformação em contexto anterior e 

recente das práticas jornalísticas. Um exemplo da potencialização dessa mudança está, por 

exemplo, nas coberturas recentes das manifestações públicas ocorridas a partir de junho de 

2013 pelo Brasil.  Boa parte do material produzido, por equipes dos veículos tradicionais ou 

pelos coletivos ou pelos ativistas veio de dispositivos móveis. Essa situação é emblemática de 

como o jornalismo móvel baseado nas tecnologias móveis digitais conectadas transforma 

processos até então impensáveis para as empresas de mídia, que sempre se organizaram a 

partir de uma estrutura mais densa (veículos microondas, câmeras profissionais, equipe de três 

ou mais pessoas). Com um celular 3G ou 4G incorporado aos instrumentos de trabalho do 

repórter, temos uma mobilidade líquida (SANTAELLA, 2007), uma caracterização de 

ubiquidade ancorada na portabilidade. Tensões desse processo também não devem ser 



ignoradas como o acúmulo de funções e a forma de como lidar com a multitarefa em meio ao 

processo de apuração, que pode ser comprometido em algum grau. 

Estamos enfocando, assim, a constituição de um novo perfil profissional cuja descrição da 

relação com o artefato e os resultados dessas ações nos encaminha para uma compreensão da 

complexidade das funções e dos fluxos exercidos na produção da notícia no cenário de 

convergência jornalística e de mobilidade. essa é a articulação que emerge com afinco nas 

práticas jornalísticas contemporâneas estabelecidas pela cultura da mobilidade e suas 

dinâmicas (LEMOS, 2007; SANTAELLA, 2007). O aparato técnico dos repórteres fora da 

redação para o processo de apuração, edição e distribuição está mudando e se aproximando 

dos recursos utilizados por correspondentes em coberturas de guerras ou de agências 

internacionais de notícias. Percebemos essa alteração de forma mais vertiginosa na última 

década do atual século com as mídias móveis (SILVA, 2009). No início da década de 1990,  

os principais instrumentos de trabalho de um repórter de jornal eram papel e caneta ou lápis; 

já o de televisão, além de papel e caneta, contava com grande aparato técnico, que incluía 

uma equipe composta por um cinegrafista, um iluminador e um responsável pelo VT, que 

opera o aparelho. Já os repórteres de rádio, além dos blocos de papel precisavam do “jacaré” 

um aparelho que permitia conectar o gravador aos cabos do telefone e transmitir as entrevistas 

para a emissora. Hoje, esta realidade é muito diferente, com a utilização de celulares como 

plataformas de produção principalmente no breaking news. Diante das tragédias, dos 

acontecimentos que escapam do controle, o jornalismo móvel se torna imbatível nessas 

situações de emergência quando as equipes de reportagens tradicionais levam tempo até 

chegar aos locais com veículos de microondas, satélites e toda a preparação para entradas ao 

vivo. Com um telefone celular com tecnologia de terceira geração (3G) basta apenas começar 

a gravar e pronto. São apenas questões de segundos para estabelecer a instantaneidade na 

cobertura. (SILVA, 2009, p.90). 

Hoje, com os modernos smartphones, milhões de pessoas estão agora de posse de potentes 

câmeras fotográficas. Terremotos, tsunamis ou acidentes não são planejados ou programados, 

mas quando algum acontece, não serão fotojornalistas que estarão por perto, serão usuários de 

aparelhos celulares.  Mas, se qualquer pessoa de sorte com um smartphone pode agora tirar 

fotos para os jornais, o que faz um fotojornalista ser um fotojornalista nessa atual 

conformação de produção fotográfica? Para muitos profissionais é preciso descobrir o que os 

separa dos cidadãos comuns e suas pequenas câmeras fotográficas. No século XIX, muitos 

acreditaram que a fotografia perderia qualidade e se degradaria quando do surgimento das 

câmeras mais portáteis e baratas da Kodak e o surgimento de processos mais eficientes de 



revelação e copiagem das imagens, ou que o surgimento das primeiras câmeras digitais 

poderiam ameaçar a produção fotográfica. Entretanto hoje podemos observar que o 

conhecimento técnico ou o uso de uma determinada tecnologia para captura de imagens é 

apenas uma parte do processo fotográfico, e não necessariamente o mais importante. 

Este projeto se debruçou sobre esse momento importante de “virada” que vem ocorrendo no 

fotojornalismo, com  a chegada de novas tecnologias, e as experiências desenvolvidas – 

especialmente no campo da fotografia de guerra – a partir do uso de smartphones como 

câmeras fotográficas e o uso de aplicativos como HIPSTAMATIC e INSTAGRAM.  Mais do 

que discutir o emprego da tecnologia (aparelhos e aplicativos), este projeto pretende pensar 

nas alterações estéticas e éticas decorrentes de tal uso e, em especial, tentou-se compreender 

possíveis alterações nos modelos narrativos desse “novo fotojornalismo”.  

O corpus de pesquisa foi construído fundamentalmente a partir de arquivos digitais 

disponíveis na internet, local preferencial para a distribuição desse novo fotojornalismo e 

deverá ser construído a partir dos sites dos grandes jornais brasileiros e internacionais que 

cobriram/ cobrem os acontecimentos do Oriente Médio. Paralelo a este trabalho de coleta e 

catalogação das imagens, buscamos analisar as possibilidades técnicas dos smartphones, 

características de suas câmeras e ainda o funcionamento e facilidades oferecidas pelos 

diversos aplicativos disponíveis para tratamento, edição e distribuição das fotografias.  
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MUITO ALÉM DE DAR UM GOOGLE: A DEEP WEB E UM NOVO OLHAR SOBRE OS 
CIBERESPAÇOS TRADICIONAIS. 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
MARCOS VINICIO CHEIN FERES (ORIENTADOR);  
NATHAN PASCHOALINI RIBEIRO BATISTA (BOLSISTA/PIBIC)) 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Este projeto analisa a intercessão entre elementos jurídicos e tecnológicos nas camadas 
que compõem o ciberespaço. Pode-se dizer que a rede de computadores é dividida 
entre uma camada superficial (surface web), comumente conhecida e utilizada para os 
mais diversos fins, como enviar um e-mail, acessar um vídeo ou ler uma notícia e uma 
camada profunda (deep web), cujo acesso só é viabilizado por meios específicos de 
navegação, como o navegador Tor. O regime de propriedade intelectual dominante na 
camada profunda é o de copyleft. Nesta camada existe uma arquitetura própria de 
tecnologias que pode permitir ao usuário usufruir de privacidade e, até de anonimato, 
em seu acesso à internet. Nesse sentido, questiona-se de que maneira o código 
tecnológico próprio da rede profunda interfere na aplicação de normas jurídicas que 
atuam sobre este ciberespaço. A hipótese é de que o código tecnológico de software e 
hardware que compõe a camada profunda interfere no processo de aplicação de 
institutos clássicos do direito. A metodologia empregada consiste em uma análise 
qualitativa sob o enfoque teórico de viver plenamente a lei, na perspectiva de Zenon 
Bankowskis, valendo-se das regras de inferência no modelo proposto por Lee Epstein e 
Gary King. Sítios foram acessados a fim de se verificar a existência de domínios .onion 
os quais estariam dentro do contexto da Rede Tor. Ao acessar tais listas nos referidos 
sítios, não era possível se constatar a confiabilidade e a validade da seleção dos 
domínios. Diante disso, resulta-se necessário uma análise sobre essa inviabilidade dos 
dados encontrados. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Este projeto encontra-se inserido na temática central do Grupo de Pesquisa, 
Argumentação, Direito e Inovação, cadastrado junto ao CNPq. Para se interpretar 
criticamente o sistema jurídico de patentes, utiliza-se a crítica de Zenon Bankowski ao 
legalismo. A importância do presente projeto consiste na necessidade de se formular 
uma estrutura teórica capaz de compreender, a partir dos elementos oferecidos pela 
complexidade do real, os problemas jurídicos derivados do processo de patenteamento 
de produtos farmacêuticos e seus respectivos impactos sociais. A presente pesquisa 
questiona o grau de efetividade existente na relação entre a concessão de monopólio ao 
inventor e o fundamento constitucional de incentivo ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, observando-se, especificamente, a repercussão dessa lógica no processo 
de patenteamento de produtos destinados a combater as doenças consideradas 
negligenciadas, como, por exemplo, leishmaniose, esquistossomose e doença de 
Chagas. Metodologicamente, a investigação se sustenta de maneira complementar, 
tanto em elementos qualitativos quanto quantitativos. A partir da análise de traços de 
significação e da realização de inferências no modelo proposto por Lee Epstein e Gary 
King, utiliza-se o método empírico-analítico para se analisarem dados da realidade, 
como os depósitos de pedidos de patentes. Como resultado alcançado até o momento, 
constata-se que, em um universo de setenta e um depósitos relacionados ao combate à 
doença de Chagas, vinte depósitos foram arquivados, e destes onze o foram por não 
pagamento da retribuição anual. Todavia, há, ainda, de se analisar, documentalmente, 
os despachos, exarados pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) a fim de 
se verificar o impacto disso na ausência de desenvolvimento de produtos para 
prevenção e cura da doença de Chagas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Algumas doenças, recorrentes em países periféricos tropicais, não despertam interesse 
econômico das indústrias farmacêuticas por afetarem populações carentes. Essas 
doenças, como malária, leishmaniose, doença de Chagas, são conhecidas como 
doenças negligenciadas. Considerando o caso das doenças negligenciadas, pergunta-
se se o sistema jurídico de patentes estimula, em nível nacional, o desenvolvimento de 
produtos voltados para doenças negligenciadas. A abordagem metodológica consiste na 
reconstrução de um sistema de conceitos analíticos, a partir da tensão entre a 
moralidade da aspiração e a moralidade do dever, proposta por Zenon Bankowski. 
Assim, afirma-se que o sistema jurídico de patentes atende e atua conforme os 
interesses de entes privados, relegando, em nível nacional, o desenvolvimento de 
produtos para doenças negligenciadas ao setor público. Realiza-se uma análise crítica 
da legislação relativa às patentes, principalmente a Lei de Propriedade Industrial, e de 
informações administrativas no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 
para gerar inferências, segundo as regras propostas por Lee Epstein e Gary King. A 
coleta de informações no site oficial do INPI referentes ao patenteamento de drogas 
para doenças negligenciadas é processada e descrita de forma minuciosa. A partir 
dessa coleta, há indícios de que a maior parte dos depósitos nacionais voltados ao 
desenvolvimento de produtos para doenças negligenciadas são efetivados por órgãos 
ligados ao setor público. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Esta pesquisa articula-se ao projeto coordenado pelas professoras Marilda Villela Iamamoto 
(UERJ) e Cláudia Mônica dos Santos (UFJF), aprovado no edital universal/2016 do CNPQ, 
intitulado "Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina (Argentina, Brasil, 
Chile e Colômbia): determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória", 
envolvendo uma articulação internacional de pesquisadores. Nossa abordagem (Cláudia M. 
Santos e Alexandra A. L. T. S. Eiras) trata a história recente do Serviço Social Ibero e Norte-
americano (1960-1980), identificando os vínculos do Serviço Social Crítico e Serviço Social 
Radical com os movimentos contestatórios desse período, bem como, a relação dos 
profissionais e do Serviço Social com tais movimentos, e o impacto desses vínculos na crítica ao 
Serviço Social tradicional e na elaboração de novas referências ético-políticas e teórico-
metodológicas. Os estudos desenvolvidos neste ano, permitiram maior aproximação ao contexto 
histórico das décadas de 1960 a 1980, bem como o conhecimento das expressões do Serviço 
Social crítico/radical, nos Estados Unidos, onde concentramos a análise. Essa investigação 
propiciou a elaboração de dois artigos aprovados para apresentação no XVI ENPESS, que 
acontecerá em dezembro de 2018. Também participamos das reuniões nacionais e do III 
simpósio internacional (Colômbia) organizados no âmbito da pesquisa, com apresentação de 
mesa coordenada no III Seminário Latino-americano de Escolas de Trabalho Social, na 
Universidade Nacional da Colômbia (setembro de 2018). Essa interlocução propiciou o debate 
teórico e a articulação entre os conteúdos analisados e a pesquisa geral. Foi possível vislumbrar 
como a profissão se posicionou em Portugal, Espanha, EUA e Canadá, e as críticas ao Serviço 
Social tradicional pelos movimentos do Serviço Social Crítico e/ou Radical, bem como sua 
interlocução com o Movimento de Reconceituação na América Latina. Cabe destacar que temos 
realizado um estudo exploratório continuado que permitirá, no próximo ano, a relação com a 
produção brasileira, objeto da pesquisa de Eiras.   
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Realizou-se pesquisa bibliográfica, visando à elaboração do conceito de casos trágicos, seguida da 
análise de recente exemplo paradigmático de caso trágico na jurisprudência constitucional brasileira. 
Conforme Manuel Atienza, casos trágicos são aqueles que não se podem solucionar sem sacrificar 
algum valor fundamental do ponto de vista jurídico ou moral e para os quais não há uma resposta correta. 
A partir da análise crítica da obra desse autor, casos trágicos são definidos como aqueles em que estão 
em conflito princípios constitucionais socialmente considerados nucleares e um deles é inteiramente 
preterido, inobstante sua relevância e densidade axiológica. Entretanto, ao contrário do que sustenta 
Atienza, a resposta dada ao caso deve ser correta, uma vez que, no Estado Democrático de Direito, há a 
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais – de acordo com o direito posto (leis e 
precedentes) e a dogmática – , e, embora no discurso jurídico não haja uma única resposta correta, a 
resposta dada ao caso deve ser correta (Robert Alexy). Ela será correta se fundamentada racionalmente. 
Fundamentação racional é precisamente o que se faz na justificação argumentativa das proposições 
trazidas ao discurso. Em casos trágicos, argumentos são apresentados na aplicação da máxima da 
proporcionalidade, pela qual se devem analisar a adequação e a necessidade dos meios utilizados na 
situação empírica, bem como realizar a ponderação dos princípios colidentes. Com base nas conclusões 
teóricas alcançadas, foi examinado, como exemplo paradigmático de caso trágico, o HC 124.306/RJ 
julgado em 2016 pelo STF. Nele, o voto vista do Ministro Luís Roberto Barroso foi determinante. Tratou-
se de decisão sobre a concessão de habeas corpus a dois médicos presos em flagrante pela realização 
de aborto em clínica de que eram proprietários. O ministro Barroso, com grande empenho argumentativo, 
fundamentou, mediante a aplicação da máxima da proporcionalidade, a inexistência do crime de aborto 
na hipótese de interrupção voluntária da gravidez até o terceiro mês de gestação. Esse caso apresenta-
se como trágico, porquanto dois princípios jurídicos fundamentais, que disciplinam valores nucleares para 
a sociedade – direito à vida (do feto) e à dignidade e liberdade (da mulher) –, estão em colisão e um 
deles (o princípio declarador do direito à vida) é absolutamente preterido. Verificou-se ainda a 
singularidade de este tratar-se de caso trágico em que houve ativismo judicial, com a ingerência indevida 
do judiciário na competência do poder legislativo. O julgador atuou como se legislador fosse, ao 
descriminalizar, mediante a utilização equivocada da máxima da proporcionalidade, em decisão contra 
legem, conduta literalmente tipificada nos arts. 124 e 126 do Código Penal brasileiro. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Na medida em que a democracia brasileira vem-se consolidando desde a Constituição de 1988, 
gradativamente institucionaliza-se o controle judicial dos atos dos demais poderes. Notam-se, entretanto, 
críticas de judicialização da política e politização do judiciário, questionando-se que temas, originalmente 
debatidos na esfera legislativa e executiva, têm sido crescentemente decididos pelo judiciário, o qual, por 
sua vez, tem-se valido de argumentos de cunho muito mais político do que propriamente técnico-jurídico 
na fundamentação de suas decisões. Realizou-se então pesquisa bibliográfica e empírica para a 
abordagem científica de tais críticas e verificação de sua pertinência. O marco teórico da pesquisa é a 
obra de Robert Alexy, a teoria da argumentação jurídica e a teoria dos princípios, que desenvolve e que 
embasam sua teoria dos direitos fundamentais. Na pesquisa empírica, propôs-se o levantamento dos 
acórdãos de Tribunais de Justiça de um estado representativo de cada região brasileira para o exame do 
tratamento por eles destinado ao direito ao mínimo existencial, exemplo paradigmático de direito 
fundamental social cuja abordagem pelo judiciário mais levanta as críticas mencionadas. Objetivou-se a 
análise dos acórdãos dos TJs do Amazonas, Pernambuco, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, e, em 
virtude da relevância político-econômica da região sudeste no cenário nacional, planejou-se o estudo da 
jurisprudência do TJ-MG, TJ-RJ e TJ-SP. O recorte temporal foram os anos 1994, 2004 e 2017. Tais 
datas justificam-se por ter havido, em 2004, a primeira menção expressa ao direito ao mínimo existencial 
pelo STF, motivo pelo qual esse ano foi tomado como marco a partir do qual se propôs o estudo da 
jurisprudência anterior (1994) e posterior (2017) nos distintos TJs do país. Entretanto, ao longo dos 
trabalhos, constatou-se volume de jurisprudência superior ao planejado, motivo pelo qual não se concluiu 
a análise do material inicialmente programado. Por essa razão, deu-se seguimento a este projeto em 
outro projeto PROBIC atualmente em andamento. Não obstante, no projeto que ora se apresenta, foram 
analisadas as decisões judiciais de 1994 e de 2004 nos TJs selecionados. Em 1994, não houve menção 
à expressão “mínimo existencial” nesses tribunais. Em 2004, houve menção a “mínimo existencial” 
apenas em MG (5 decisões), RJ (3 decisões), RS (18 decisões) e MT (1 decisão), totalizando 25 
decisões encontradas. Não houve referência a esse tema nos acórdãos do TJ-AM, TJ-PE e TJ-SP. A 
análise qualitativa dos argumentos utilizados na fundamentação dessas decisões está hoje em 
desenvolvimento, mas já neste projeto se percebeu que, na maioria das ações, relaciona-se o direito à 
saúde com o mínimo existencial, sendo o principal argumento utilizado para a fundamentação do controle 
judicial das políticas públicas sobre essa matéria o de que tais políticas já estão elaboradas e, pela 
decisão judicial, há apenas a determinação de seu cumprimento. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 O sistema eleitoral brasileiro é um vasto campo para a realização de estudos a fim de 

entender o comportamento de políticos, empresários e, principalmente, do povo, no momento de 

escolher seus representantes durante as eleições. Este estudo objetiva capturar o retorno eleitoral, 

através da ocorrência das reeleições, da solicitação de recursos ligados às áreas sociais, que 

tendem a atingir de forma mais direta a população como todo. Com isso, pela exploração de dados 

estatísticos sobre a atuação de deputados e senadores durante os anos de 2003 e 2014, pode-se 

interpretar a maneira com qual os eleitores observam as atividades parlamentares e o quão são 

importantes demais fatores como direcionamento localizado, concentração eleitoral, nome e 

campanha eleitoral. Com a utilização de um modelo Probit, são relacionadas informações sobre o 

mandato de políticos e as emendas orçamentárias. Os resultados apontam para uma relação 

negativa entre a alocação de recursos parlamentares na área social e a probabilidade de exercer 

mais de um mandato.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A saúde mental vem tomando papel central nas discussões acadêmicas, relacionando-a 

diversas áreas da vida em sociedade, com impactos notórios sobre a qualidade de vida do 

indivíduo, interferindo na sua vivência pessoal e profissional.  

No que tange a vida profissional as consequências variam, podendo acarretar em 

afastamento temporário do trabalhador até a sua aposentadoria por invalidez.  

Este estudo objetiva a investigação entre a relação da ocupação laboral do indivíduo e o 

impacto na saúde mental deste. Consideraremos duas esferas, a do trabalho e a do indivíduo. 

Respectivamente se referem a:  o tipo de emprego, a função, a carga horaria semanal e o turno; e a 

esfera individual compreende a descrição socioeconômica do indivíduo em conjunto com os seus 

hábitos (fumar, beber, praticar atividade física, participar de atividades comunitárias). Por meio 

do estudo da relação entre essas esferas objetiva-se a visualização de como o ambiente de trabalho 

em conjunto com as características individuais do trabalhador afetam a saúde mental deste, 

gerando impactos na sociedade como um todo. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Nos	últimos	16	anos,	observou-se	na	esfera	mundial,	principalmente	na	região	da	América	Latina,	a	entrada	de	
governos	mais	“pró-esquerdas”,	e	junto	a	tais	eleições	presidenciais,	uma	forma	diferente	de	governar	foi	colocada	
em	prática,	isto	quando	é	feito	um	estudo	comparativo	com	os	governos	anteriores.	Uma	das	políticas	de	ampla	
implementação	foi	a	política	de	transferência	de	renda,	sendo	implementada	na	Argentina,	com	a	Asignación	
Universal	por	Hijo	para	Proteción	Social;	no	Brasil,	com	o	Bolsa	Familia;	no	Chile,	com	o	Sistema	Chile	Solidário;	na	
Colômbia	com	o	Familias	em	Acción;	Na	Costa	Rica	com	o	Avancemos;	No		Equador,	com	Bono	de	Desarrollo	
Humano;	no	México,	com	o	Programa	de	Desarrollo	Humano	Oportunidades;	no	Peru,	com	o	Programa	Juntos;	
Dentre	outros,	ocorrendo	ao	menos	18	programas	na	região	da	América	Latina	e	Caribe.		

Os	programas	de	transferência	de	renda	são	realizados	através	das	transferências	de	recursos	monetários	obtidos	
através	de	tributação	para	aquela	parcela	da	sociedade	que	normalmente	não	os	tem.	Isso	ocorre	mediante	certas	
condicionalidades	e	obrigações	que	seus	beneficiários	devem	cumprir	buscando	a	manutenção	deste	).	

Nesse	sentido,	o	objetivo	do	trabalho	foi	analisar	os	reais	efeitos	do	Programa	Bolsa	Família	sobre	a	pobreza	e	
desigualdade	da	população,	isto	é,	o	que	ocorreu	com	a	trajetória	da	pobreza	e	concentração	de	renda	no	período	
entre	2002	e	2015,	utilizando	os	indicadores	de	pobreza	absoluta	pertencentes	à	classe	proposta	por	Foster,	Greer	e	
Thorbecke	e	os	índices	de	desigualdade	de	Gini	e	Theil.	Além	disso,	foi	avaliado	o	processo	decisório	destes	
indivíduos	quanto	a	atuarem	no	mercado	de	trabalho	e	emprego	de	modo	informal,	determinando	se	existe	
restrição	creditícia	impactando	nesta	decisão.	Por	fim,	será	determinado	o	impacto	do	PBF	em	relação	a	restrição	
de	crédito.	Os	resultados	obtidos	indicam	que	ocorreu	uma	forte	redução	de	desigualdade	e	pobreza	no	período	
analisado,	e	que	a	decisão	pela	informalidade	é	fortemente	impactada	pelo	PBF	e	pela	restrição	de	crédito.	
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Esse projeto de pesquisa objetiva avaliar o impacto de incentivos financeiros, como salários, sobre 
performance e qualidade do serviço público, bem como contribuir para o entendimento dos mecanismos 
determinantes desse processo. Empenha-se também em avaliar a magnitude desses impactos, bem 
como examinar se há efeitos heterogêneos para localidades ou perfis de trabalhadores. Espera-se 
compreeder as políticas públicas para melhoria do setor público. Em especial, deseja-se produzir uma 
análise robusta do potencial de impacto dos salários no setor público e do diferencial destes em relação 
ao setor privado sobre a qualidade e a performance das instituições públicas brasileiras. 
 
A pesquisa ainda se encontra em andamento e tem como principal fonte de dados o Relatório Anual de 
Informações Sociais (RAIS), que possui um conjunto amplo de dados longitudinais das firmas e 
trabalhadores do mercado de trabalho formal no Brasil (chamado em inglês de matched employer-
employee data), servindo de insumo para análises em painel da evolução do perfil e dos salários dos 
trabalhadores do setor público segundo sua ocupação. Características regionais, como de Estados e 
Municípios, serão coletadas por meio das pesquisas disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em especial o Censo de 2010. Ademais, serão empregados alguns 
dados de finanças públicas brasileiras dos município, disponibilizados pelo banco de dados da FINBRA, 
anualmente fornecido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A análise explora as variações salariais no serviço público e entre os dois setores ao longo do tempo. 
Para tanto, será aplicado um modelo de Diferenças em Diferenças contínuo com dados em painel. Grupos 
de trabalhadores que atuam em ocupações e órgãos semelhantes e sofreram variações salariais distintas 
serão comparados antes e depois da intervenção. Com o objetivo de identificar os impactos salariais na 
performance e na qualidade dos serviços públicos, utiliza-se a seguinte regressão, correspondente a um 
modelo de diferenças em diferenças contínuo: 

 

 
 
Onde Yst é a medida de performance/qualidade do setor s analisado no ano t. A variável Sst é o nível de 
salários do setor s no ano t. A matrix Xst contém características observáveis do setor s no ano t. Efeitos 
fixos de setor e tempo são representados por , respectivamente, e  corresponde ao termo de 

erro da regressão. A utilização de efeitos fixos de setor (ocupação/órgão) permite o controle por 
características observáveis e não observáveis destes fixas no tempo, como, por exemplo, localização do 
órgão público. Por sua vez, a utilização de efeitos fixos de tempo permite o controle por choques comuns 
em determinantes da variável dependente ocorridos em cada ano. Dado que os salários no setor público 
são estipulados pelas autoridades do órgão e/ou pelo poder legislativo, supõe-se que as variações 
salariais são exógenas. Portanto, o efeito médio do tratamento (em inglês, Average Treatment Effect, 
ATE) corresponde à diferença média na variação da variável de interesse entre os trabalhadores devido a 

variações salariais ou a variações no diferencial público-privado, dada pelo coeficiente β₁ do modelo. 

Tendo em vista a importância do tamanho e da atuação do Estado, recentemente, diversos estudos têm 
buscado avaliar a relação entre qualidade e performance dos serviços públicos e o desenvolvimento 
socioeconômico de um país. A capacidade de Estado e o aprimoramento das instituições públicas são 
considerados fatores-chave do desenvolvimento (Besley and Persson, 2009; Acemoglu, García-Jimeno e 
Robinson, 2013; Besley, Timothy, e Torsten Persson, 2009).  De acordo com os Indicadores de 
Governança Mundial do Banco Mundial (Banco Mundial, 2014), os países mais pobres da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) têm uma eficácia governamental inferior aos 
países mais ricos. 
 
Esses resultados direcionaram os esforços de pesquisa para a investigação dos fatores que determinam a 
qualidade e a performance dos profissionais do setor governamental (Finan, Olken e Pande, 2015). A 
melhoria do serviço público está atrelada à qualificação e à motivação dos indivíduos que nele atua, o que 
implica na efetividade de políticas governamentais voltadas para elaboração de uma estrutura de 
incentivos no setor público a fim de promover a seleção de profissionais mais qualificados e alinhados 
com as demandas da sua função (Acemoglu, Daron, 2005; Acemoglu, Daron, Camilo García-Jimeno, e 
James A Robinson, 2013). A literatura da área aborda ainda a importância dos incentivos de carreiras 
(Ashraf, Bandiera e Lee 2014), sejam eles financeiros ou não, e da motivação dos indivíduos que 
trabalham no setor (Besley e Ghatak 2005; 2007; Delfagaauw e Dur, 2010). 
 
Dentre as estratégias adotadas pelos governos para atrair pessoas mais qualificadas e motivadas para o 
setor público, assim como incentivar os profissionais contratados, o aumento salarial é uma das mais 
utilizadas. Estudos comprovam que há uma significativa diferença salarial entre o setor público e privado 
em todo o mundo, sendo que usualmente o primeiro é maior em relação ao segundo. Confirma-se ainda 
que essas divergências salariais variam de acordo com o nível de desenvolvimento do país (Finan, Olken 
e Pande 2015). Quanto menos desenvolvido é um país, pior são os serviços públicos fornecidos e 
maiores as diferenças salariais a favor do setor público, de forma a atrair melhores profissionais e 
melhorar a qualidade e performance dos serviços.  
 
Motivados pela importância das instituições governamentais no desenvolvimento socioeconômico, esse 
projeto empenha-se em oferecer uma contribuição para a literatura de eficiência do setor público, 
avaliando o impacto do nível de salário do setor público e de seu diferencial em relação ao setor privado 
sobre a seleção e atuação dos profissionais. Dessa forma, o trabalho contribui para a compreensão das 
políticas públicas existentes e para o desenho de novas políticas. 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Setor público Desempenho 
 
 

 Qualidade 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



Como a pesquisa proposta se baseia na história da cidade, a principal característica 
metodológica e a pesquisa documental. Portanto, o trabalho de consulta a livros, 
documentos, processos de tombamento, etc., se torna primordial.  
Entretanto, pretende-se destacar, na maior parte, exemplos que ainda estejam 
presentes na cidade. Logo, à pesquisa documental soma-se a possibilidade de visita 
às edificações para análises, fotos e vivências, como forma de complementar o 
chamado trabalho de gabinete. Pretende-se também consultar revistas, sítios da 
internet e materiais audiovisuais, posto que há diferentes mídias cada vez mais usuais 
a serem incorporadas como insumos de pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2006).  
A formação de um banco de dados com textos, fotos, mapas, etc., possibilitará a 
organização de relatório de pesquisa organizado cronologicamente cobrindo o período 
de fundação da cidade até 2015, período que consideramos extenso mais importante 
para termos mais material a dar destaque e avançarmos sobre a produção 
contemporânea, inferindo sobre aspectos norteadores dos projetos num sentido mais 
amplo (SWAFFIELD, 2002).  
Apresenta-se, na sequência, um plano temático com títulos iniciais dos assuntos a 
serem aprofundados, que identifiquem o conjunto de temas a serem destacados. 
Como afirma Eco (1996), a simples realização de um sumário contribui muito para 
organizar as idéias e indicar a forma de abordagem das questões que elencamos e 
demonstra também a articulação que desejamos e das partes que deve compor o 
relatório final e dar continuidade às publicações que vimos submetendo. Assim, 
amparado por períodos históricos, podemos ter destaque para: (1) Introdução: as 
primeiras construções da cidade; (2) O início do século 20; (3) Os anos 1950; (4) Os 
anos 1970; (5) os anos 1990; (6) os anos 2000; (7) A dinâmica de projetos para a 
cidade (8) Considerações finais.  
Por fim, ressalta-se que em nenhuma das fases da investigação haverá pesquisa com seres 

humanos. Assim, não é necessária a aprovação prévia de um Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos. 



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 brasileiro 

incorporou em seus projetos teorias norteadoras da qualidade do espaço público urbano para 
os cidadãos que visam promover a humanização dos espaços públicos em escala proporcional 

aos indivíduos, levando em conta que a relação entre o espaço e o cidadão se dá através de 

diversos elementos urbanos, entre eles o mobiliário urbano. O objetivo deste artigo é evidenciar 
os aspectos conceituais que envolvem o mobiliário urbano e seu papel no espaço público 

contemporâneo, estimulando a discussão teórico-conceitual que cerca o tema. Tendo como 
delimitação de estudo a requalificação das áreas da Praça Mauá e da Orla Conde, inseridas no 

Projeto Porto Maravilha na zona portuária do Rio de Janeiro-RJ, decorrente dos Jogos Olímpicos 
de 2016, a pesquisa pautou-se em revisão bibliográfica dos conceitos relacionados ao mobiliário 

urbano e na importância desses elementos na concepção de um projeto de requalificação de 

áreas urbanas. O levantamento dos aspectos que estimulam as possibilidades teóricas e 
conceituais fundamentou a análise do mobiliário urbano planejado para a região. Conclui-se que 

mesmo com o efeito positivo do projeto de intervenção realizado para a área, que tem se 
configurado como um novo marco espacial da cidade, o projeto do mobiliário urbano e as 

questões afetas a estes ainda necessitam de uma discussão mais ampla que o mobiliário 

urbano possa ser melhor adequado à população e ao espaço público que se insere.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Por muitos anos a visão predominante sobre a determinação dos salários foi marcada por 
ceticismo em relação a possibilidade de haver um prêmio salarial associado a componentes 
idiossincráticos das firmas. No entanto, a partir do estudo seminal de Abowd, Kramarz e 
Margolis (1999), as evidencias empíricas tem desafiado essa visão. Usando dados franceses na 
forma de painel concatenando trabalhadores e empresas os autores mostram que o 
componente idiossincrático da firma é responsável por grande parte da dispersão salarial. 
Outros trabalhos baseados em dados similares para outros países confirmam que componentes 
idiossincráticos das firmas tem uma relevância considerável na determinação dos salários (Card, 
Heining, e Kline [2013]; Barth et ali [2016]; Song et ali [2018]). Cabe destacar o trabalho de 
Alvarez et ali (2018) que confirma esse resultado para o Brasil usando as mesmas fontes de 
informação que usamos. 
Nesse contexto outra questão que também ganha força é em que medida que esses prêmios 
salariais guardam relação com variáveis de performance das firmas. Do ponto de vista teórico há 
pelo menos duas vertentes de modelos sendo desenvolvidos e que dão respaldo a uma ampla 
literatura empírica que se debruça sobre essa relação via modelos lineares de regressão. A 
primeira vertente compreende modelos de barganha salarial, tal como exposto em Estevão e 
Telvin (2003). A segunda vertente compreende a nova geração de modelos de monopsônio no 
mercado de trabalho, em particular os modelos em que o poder de monopsônio das firmas 
advém de heterogeneidade (não observada) nas preferências dos trabalhadores a respeito de 
onde trabalhar. Card et ali (2018) expõem como um modelo desse tipo pode fundamentar uma 
relação linear entre (log) salário e performance da firma. Outra contribuição dos autores é 
mostrar a importância de se contemplar a heterogeneidade também na qualificação do 
trabalhador, e as implicações disso, que discutiremos mais adiante, para os trabalhos empíricos.1 
 
 
 
 

                                                                   
1 Card et ali (2018) modelam apenas dois tipos de qualificação (alta e baixa). Porém Kline et ali (2017) demonstram 
que o arcabouço teórico de Card et ali (2018) pode ser generalizado para um contínuo de níveis de qualificação. 



A identificação da relação entre performance e salários é a principal motivação do presente 
estudo. Apesar de não trazer a estimativa de um parâmetro inédito (a literatura empírica 
relacionada será exposta mais adiante), acreditamos que o estudo traz duas contribuições. A 
primeira contribuição é de cunho metodológico, onde fazemos uma proposta inovadora para a 
combinação do nível de agregação dos dados e dos efeitos fixos a serem considerados na 
estimação. A segunda contribuição diz respeito a heterogeneidade do parâmetro estimado. 
Mostraremos que a influencia da performance da firma sobre os salários varia de acordo com 
grupos de ocupação dos trabalhadores.  
Do ponto de vista metodológico a literatura sobre o efeito da performance das firmas nos 
salários lida de diferentes formas com o enorme desafio da correta identificação desse efeito. Há 
uma gama de características não observáveis das firmas que podem atuar simultaneamente para 
determinar sua performance e os salários de seus empregados. No entanto a literatura 
reconhece que é muito difícil arrumar um instrumento que satisfaça a restrição de exclusão.2 Da 
mesma forma, mudanças na composição dos trabalhadores também podem ser apontados 
como um elemento que atua conjuntamente sobre salários e performance. Por essa razão 
muitos estudos incorporam a ideia de tentar neutralizar essas influências espúrias introduzindo 
efeitos fixos de firmas ou de trabalhadores como controles. Por exemplo Arai e Heyman (2009) e 
Martins (2009) reportam resultados com especificações desse tipo e dados da Suécia e Portugal 
respectivamente. Mas essa opção também traz suas limitações. A introdução somente de 
somente um tipo de efeito fixo (de trabalhadores ou de firmas) não controla por características 
não observáveis da outra parte. Outra opção usada na literatura quando se tem dados de painel 
concatenando trabalhadores e firmas é usar efeito fixo para os pares formados entre firmas e 
trabalhadores. Entre outros, Arai e Heyman (2009); Martins (2009); e Card et ali (2018) 
procedem dessa forma. Apesar de controlar aspectos não observáveis relacionados tanto a 
firmas como trabalhadores, as estimativas podem incorrer em problemas de seleção amostral, 
visto que a identificação depende exclusivamente dos trabalhadores que permanecem mais de 
um período na mesma empresa. 
Nossos resultados são obtidos com dados e efeitos fixos definidos por células de ocupação e 
estabelecimento. Dessa forma, a identificação passa a depender de ocupações que são 
empregadas por mais de um período na mesma empresa. É fácil notar que essa nova hipótese 
tende a ser bem menos restritiva, visto que ela independe da quantidade de trabalhadores que 
permanecem ou não empregados nas respectivas empresas. 
Os resultados de nossas especificações preferidas apontam elasticidades com valores 
relativamente próximos aos reportados por Card et ali (2018), para a especificação análoga à 
nossa. Já Arai e Heyman (2009); e Martins (2009) reportam elasticidades praticamente nulas. 
Vale dizer que a medida de performance que usamos é a mesma de Card et ali (2018) e um 
pouco distinta das usadas tanto por Arai e Heyman (2009) como por Martins (2009). Usamos os 
resultados desses autores para fins de contextualização por serem baseados em estimativas com 
efeitos fixos para combinações de trabalhador e firma, que vem a ser uma especificação análoga 
à nossa salvo o nível de agregação. 
O nível de desagregação por células de firma x ocupação também permite explorar diferenças 
nos efeitos de performance sobre salários de acordo com agrupamentos de ocupações. Ao 
explorar essas diferenças obtivemos resultados que apontam para piora na desigualdade 
quando as empresas melhoram a performance. Agrupamentos de ocupações associados a 
maiores salários (por exemplo gerentes) reagem mais a melhora na performance. No outro 
extremo agrupamentos associados a salários menores registram uma sensibilidade menor à 
melhoras na performance. 
 
 
                                                                   
2 Alguns estudos recentes apresentam alternativas mais engenhosas para serem usadas como variáveis 
instrumentais. Destaque para os estudos de Carlsson et ali (2016) com o uso de uma medida de produtividade física; 
Garin e Silverio (2017) com o uso de uma medida de aumento de demanda potencial por exportações; e Kline et ali 
(2017) com o uso de patentes registradas. Todas são baseadas em dados extremamente difíceis de serem obtidos. 
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O presente estudo se propõe a fazer uma breve análise comparativa entre a 

perspectiva de Benjamin Constant sobre a liberdade dos antigos e pesquisas mais 

recentes que abarcam o mesmo tema. Ela se concentrará em alguns aspectos do mundo 

grego e do final do Império Romano do Ocidente principalmente, observando a 

liberdade de indivíduos comuns em ambas as realidades. 

Constant expõe em seu discurso a distinção de perspectiva entre os antigos e os 

modernos sobre o assunto da liberdade. Destaca que os primeiros valorizavam a 

liberdade política, com a possibilidade de alguma forma de participação direta nas 

decisões que determinariam o futuro de seus Estados. Discussões em praças públicas, 

votos em questões coletivas e outras formas de manifestação política cotidiana eram 

exaltados como aspectos importantes da vida de cada cidadão em civilizações como a 

Roma republicana e em cidades-estado gregas. A coletividade era tão priorizada, 

entretanto, que a ideia de liberdade na esfera pessoal acabava por vezes completamente 

ignorada nos sistemas antigos. Não se percebia como necessária a autonomia individual 

frente aos costumes sociais. Esses definiam, não só o funcionamento das interações 

públicas, como também a dinâmica íntima de cada cidadão, que seguia a religião da 

coletividade, os hábitos da coletividade e os valores apreciados pela coletividade: 

cidadão que, portanto, era só mais uma engrenagem do mundo ditado pela coletividade. 

O espaço para divergências do padrão social vigente era extremamente limitado. 

Sócrates, por supostamente ter corrompido a juventude e desrespeitado o politeísmo 

reinante em Atenas, foi condenado à morte. É interessante serem essas as causas 

mencionadas em seu julgamento porque ambas refletem um mesmo aspecto da 

sociedade ateniense: a de rejeição aos seus desviantes culturais. Aparentemente, o 

questionamento dos valores predominantes, mesmo sendo uma das essências da 

filosofia, podia ser punido severamente pela coletividade, caso fosse entendido como 

“incômodo em demasia”. 

Constant observa que, portanto, se os antigos eram livres na praça pública, para 

decidirem a política que orientaria suas vidas em sociedade, não eram livres em suas 

próprias casas, em que ainda tinham que seguir, necessariamente, os costumes e as 

tendências que emanavam do corpo social. Escolher suas próprias crenças e adotar 

posturas desviantes da conduta exaltada pela sociedade como modelo eram atitudes por 

muitos impensáveis. A possibilidade de seguir caminho diverso do todo nem mesmo era 



considerada pela maioria, sendo punida por vezes quando se destacava naqueles que 

tentavam tal empreitada. 

Nos modernos, entretanto, a realidade era outra. Benjamin Constant destaca que 

a prioridade da modernidade era referente primeiramente às liberdades individuais. 

Poder escolher sua própria vida sem a constante interferência de uma arbitrariedade 

estatal ou coletiva era uma das maiores conquistas que os tempos modernos poderiam 

alcançar. Para um moderno, não mais poder ser punido apenas de acordo com humores 

políticos passageiros e injustos era o que realmente equivalia à liberdade: era exaltado 

escolher sem ter que seguir os outros e agir sem receio de punições aleatórias exteriores. 

A modernidade, portanto, colocava em sua crescente escala de prioridades a defesa da 

autonomia do indivíduo em sua esfera pessoal. Desde que não lesasse outros, poderia 

usufruir de tudo que o mundo lhe oferecesse em seu âmbito privado, sendo, portanto, 

verdadeiramente livre ao menos em sua esfera mais particular. 

Constant, entretanto, destaca também que a valorização da liberdade política 

havia sido enfraquecida em muitos países da modernidade. Não mais havia o interesse 

geral naturalizado em participar das questões que decidiriam o rumo do Estado. Muitas 

sociedades aceitavam os caminhos trilhados por governantes que, muitas vezes, nem 

haviam sido escolhidos por elas. Ele defende, ao longo do seu discurso, uma 

revalorização da liberdade política, que deveria, contudo, ser feita de acordo com os 

parâmetros modernos, não objetivando uma retomada integral dos moldes antigos. 

Propõe, por exemplo, um sistema representativo. 

Quando comparamos a perspectiva de Constant sobre a liberdade dos antigos 

com aquela abordada pelo livro O homem grego, organizado por Jean-Pierre Vernant, 

percebemos certa correspondência entre o que era entendido na antiguidade e o que o 

francês acreditava que de fato ocorria: 

Tudo isso era muito apreciado pelos filósofos (Xenofonte, 

Constituição dos Espartanos, I, 5-9); na realidade, a 

popularidade de Esparta na tradição filosófica antiga pode ser 

atribuída em larga medida à ilusão de que nessa cidade se vivia 

uma vida totalmente dedicada ao Estado, privada de laços 

domésticos (REDFIELD, 1994, p.162). 

 

James Redfield, autor do capítulo do livro em questão, entretanto, alerta para a 

não existência de um cotidiano integralmente dedicado ao coletivo. O espartano, por 



exemplo, apesar de sobrevalorizar os assuntos da cidade-estado e da sua proteção, não 

era privado de uma presença doméstica eternamente. É importante, portanto, entender 

que− sim − o grego antigo era mais ligado ao coletivo e limitado em sua esfera 

particular do que um moderno, mas não era completamente desprovido de liberdade 

neste âmbito pessoal. É necessárioentender a análise de Constant adequadamente: eram 

muitas as influências do coletivo sobre o privado e a liberdade individual era, de fato, 

muito cerceada, mas não era suprimida totalmente como em um possível sistema 

autocrático invasivo. As pressões coletivas vinham natural e culturalmente para o 

contexto particular grego, não por direta e constante imposição coercitiva de uma 

máquina estatal supercontroladora. 

Isso não significa, entretanto, que não houvesse tendências a aumentar a 

influência dos mecanismos de poder do Estado dentro da vida pessoal de cada 

indivíduo. Até mesmo grandes pensadores da época não tinham pudor ao propor 

instrumentos de coação para impor suas propostas coletivamente, nos âmbitos mais 

pessoais, como demonstrado em: 

Assim, Platão pensará dotar a teologia formulada no livro 

décimo das Leis de um órgão de controle, o Conselho noturno, 

capaz de punir com a morte o crime de impiedade (Leis, 10, 12) 

(VEGETTI, 1994, p.251). 

 

Nesta passagem, destaca-se que a liberdade individual não deveria ser um 

impedimento para a adoção da nova teologia platônica pelo coletivo. Ela destaca que, de 

fato, a preocupação com a defesa dos direitos individuais, relativos à liberdade de 

crença, por exemplo, não veioà tona nem mesmo nas discussões de vanguarda filosófica 

até o ascender da modernidade. O respeito às preferências pessoais no âmbito particular 

realmente não parece ter sido tema de grandes reflexões filosóficas na Idade Antiga. 

É muito interessante também analisar através da perspectiva de Benjamin a 

situação das liberdades política e individual no final do Império Romano do Ocidente. 

Como destacado no livro A história social de Roma, mais especificamente no capítulo a 

sociedade romana tardia, o Baixo Império foi marcado, principalmente na Roma 

Ocidental, pela intensa e crescente perda de direitos e liberdades por parte do 

trabalhador livre romano. Com as muitas invasões bárbaras, a instabilidade política e os 

problemas de abastecimento das cidades decorrentes desses dois fatores após a crise do 

III século, muitos romanos optaram por migrar aos campos, objetivando se aproximar 



da produção de alimentos. Na zona rural, foram absorvidos nas fazendas dos grandes 

proprietários de terras, estabelecendo uma relação de colonato. 

Para “fazer valer” os impostos pagos em cima do número de seus trabalhadores à 

fiscalista máquina estatal romana, os proprietários de terras passaram a tentar explorar o 

máximo possível seus colonos, perseguindo-os quando esses tentavam mudar para 

outras localidades e transformando-os em “quase escravos”. Acabaram legitimados 

pelas novas leis do período, que favoreciam o engessamento social ao criarem a 

obrigatoriedade da hereditariedade das profissões e o trabalho compulsivo. Os 

trabalhadores livres perderam gradualmente nos campos do Baixo Império, portanto, os 

direitos de ir e vir e de autodeterminação. 

O romano urbano da República, que votava, participava dos plebiscitos, 

revoltava-se nas cidades e determinava sua própria vida pelo menos em alguma medida 

dá lugar, no final do Império Romano do Ocidente, ao colono, que vivia preso a sua 

propriedade do campo, sem poder mudar de ofício, de casa, e sem ser capaz de qualquer 

participação política expressiva, restrita já há algum tempo no Império às camadas 

superiores. Se Constant ressalta a liberdade política dos romanos republicanos enquanto 

participantes da dinâmica legal em Roma, não seria capaz de exaltar qualquer aspecto 

da liberdade do colono romano do século V d.C. Este tem sua liberdade individual ainda 

mais reprimida, agora não só pelos costumes do coletivo, mas também por instrumentos 

de poder do Estado e do proprietário a quem estava atrelado. Sua antiga liberdade 

política é dissolvida com o avançar do sistema imperial, de tal forma que o romano 

ocidental nas fronteiras do medievo não tem liberdade política real e apenas dispõe de 

pouquíssima liberdade individual, uma situação que poderia ser usada de exemplo como 

o extremo oposto daquilo defendido por Constant em seu discurso. 

 É instigante analisar essas realidades de acordo com o estudo de Constant por 

diversos motivos. Observa-se que, de acordo com pesquisas mais recentes dos 

cotidianos da antiguidade, realmente a liberdade política era em muitos casos priorizada 

nessa época, não havendo por vezes nenhuma preocupação com a autonomia individual 

particular. Contudo é ainda mais interessante perceber que, mesmo nas civilizações 

usadas de exemplo por Constant, existem momentos, como o Baixo Império Romano, 

em que quase nenhuma liberdade era considerada para as camadas economicamente 

inferiores, compondo cenários assustadores para os parâmetros liberais ascendentes na 

modernidade. Estudar tais contextos é uma atividade relevante na medida em que 



lembra a importância de se defender as liberdades nas sociedades humanas, evitando o 

retrocesso a situações em que elas se aproximaram perigosamente da inexistência.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O projeto é derivado de investigações realizadas no grupo de pesquisa “Redes sociais, Ambientes 
Imersivos e Linguagem”, cadastrado no CNPq e ligado à linha de pesquisa “Estética, Redes e 
Tecnocultura” do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF. O problema sob 
pesquisa é: como devem se caracterizar os processos comunicacionais localizados em ambientes 
biosemióticos complexos no sentido de propiciar a seus agentes maior efetividade em vista de 
seus objetivos? 
Como estudo de caso elegemos o projeto do Parque Estadual Costa do Sol - PECS, por constituir 
a iniciativa dependente de eficácia comunicacional para a consecução de seus objetivos 
preservacionistas mais significativa nas proximidades da UFJF envolvendo ambientes 
biosemióticos complexos. Lançamos três hipóteses principais, considerando-se que, de acordo 
com a metodologia pragmaticista de Peirce, a efetividade comunicacional está associada à 
capacidade dos variados agentes articularem, ao máximo, seus processos sígnicos aos 
fundamentos estéticos, fins éticos e meios lógicos preponderantes naquele ambiente.  
O objetivo geral é pesquisar como devem se caracterizar os processos comunicacionais 
localizados em ambientes biosemióticos complexos no sentido de propiciar a seus agentes maior 
efetividade em vista de seus objetivos, e, a partir daí, propor soluções para as limitações 
encontradas. 
A exemplo do que foi defendido em projetos anteriores, considera-se o Pragmaticismo de Peirce 
(1931-1958), criado sobre a base do realismo moderado de Aristóteles e Duns Scot, a via mais 
adequada para a compreensão dos processos de produção de signos em ambientes envolvendo 
múltiplos códigos. A pesquisa contribui com os esforços para alargar a compreensão que se tem 
do campo comunicacional, para além dos fenômenos restritos à esfera das culturas humanas, 
incluindo outros organismos vivos como agentes geradores de informação no meio ambiente. 
Além disso, auxilia a ampliar a esfera dos estudos sobre Comunicação Ambiental, ainda muito 
raros no País, colaborando, ainda, para o desenvolvimento de estratégias preservacionistas. 
Finalmente, debate o impacto social das tecnologias digitais, que constituem a fronteira dos 
avanços nesta área.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

O presente artigo é resultante de uma pesquisa de Iniciação Científica, a qual foi possível compreender a história de 

ocupação da região nordeste da cidade de Juiz de Fora/MG e as etapas de transformação de sua paisagem, mais 

precisamente, dos terrenos pertencentes à antiga sesmaria do Alcaide-Mor Thomé Corrêa Vasquez. Atualmente, esta 

região tem passado por um intenso e rápido processo de crescimento demográfico, acompanhado por expressivas 

transformações urbanas decorrentes de investimentos do mercado imobiliário; além da demolição de edificações 

significativas para a história e memória local, e da construção de novos empreendimentos na região que tem 

interferido fortemente em sua paisagem. Tais transformações reforçam a importância do desenvolvimento de estudos 

específicos para a compreensão da paisagem local, a fim de salvaguardar suas características e fortalecer a identidade 

do juizforano, para as diferentes gerações. Este artigo, busca contribuir para o entendimento da trajetória de ocupação 

e transformação da paisagem da sesmaria do Alcaide-Mor ao longo do tempo, tendo como ponto de referência a sua 

antiga sede, um casarão ainda existente datado de 1700. Para tanto, o pensamento teórico contemporâneo da paisagem 

conforme Jean-Marc Besse, foi adotado e relacionado a conceitos de identidade e memória. Os dados investigados 

sobre a região foram levantados com base nos antigos livros de história da cidade, e em fontes primárias cartográficas 

e iconográficas do Arquivo Histórico Municipal de Juiz de Fora. Desta pesquisa obteve-se a leitura de sucessivas 

camadas históricas presentes na região, bem como os signos de representação cultural e suportes de memórias e 

identidades coletivas de seu povo, a partir da transformação da paisagem, tornando possível contribuir para estudos e 

ações que visem a sua salvaguarda. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
No processo de construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social no Brasil (1979 a 1993), 
as ações dos assistentes sociais no exercício profissional foram impactadas pelo novo 
posicionamento ético-político e pela busca/apropriação de novas referências teórico-
metodológicas. Esse posicionamento vinculou-se ao processo de efervescência social: aos 
movimentos contra a ditadura e pela democratização, e/ou à organização político-sindical 
(criação da Central Única dos Trabalhadores e do Partido dos Trabalhadores) e/ou à 
mobilização dos assistentes sociais (associações e sindicatos, emergência da Comissão 
Executiva Nacional de Entidades de A. Sociais e da Associação Nacional de A. Sociais). 
Simultaneamente ao posicionamento ético-político há a apropriação de novas referências 
teórico-metodológicas, consubstanciando uma “"ação profissional crítica". O objetivo desta 
pesquisa é compreender a “ação profissional crítica” e sua fundamentação na atualidade. Nessa 
direção identificamos um conjunto de produções envolvendo monografias/trabalhos de 
conclusão de curso, artigos, dissertações e teses, escritos por assistentes sociais, que abordam 
o “Serviço Social”. No levantamento dos artigos publicados nos periódicos da área de Serviço 
Social (146) identificamos as concepções “trabalho” (41 artigos), “experiência” (35), “prática” 
(20), “atuação” (15), “intervenção” (13), “ação/fazer” (11), “exercício profissional” (10), “práxis” 
(01), “operativo” (01). A análise desses artigos apresenta a constante utilização de sinônimos no 
desenvolvimento dos textos para tratar da “ação profissional”, bem como pouca dedicação dos 
autores em explicar a razão das denominações utilizadas centralmente nos títulos e resumos. 
Elaboramos um artigo sobre o eixo “trabalho” e estamos concluindo a análise dos demais eixos, 
em seu conjunto, buscando explicitar as diferenças na apreensão da ação profissional em cada 
denominação utilizada, e o que há de comum ao se referirem à perspectiva crítica.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Thomas Piketty, no seu O capital no século XXI, denuncia o aumento explosivo da desigualdade 

de renda, nos EUA, a partir das décadas de 1970-1980. Ele identifica que a renda vem se 

concentrando, cada vez mais, nos 0,1% mais rico da população. Esse segmento, por sua vez, é 

composto prioritariamente pelo que Piketty chama de “superexecutivos” (segundo sua 

interpretação da pesquisa de Jon Bakija, Adam Cole e Bradley Heim, os superexecutivos 

compõem de 60% a 70% dessa fração mais rica), isto é, pessoas em função gerencial que recebem 

altos salários. Estes, entretanto, se dão em detrimento da remuneração dos 90% da população 

estadunidense que aufere menor renda. Para o autor, esse fenômeno se deve ao fato de os alto 

executivos terem o poder de definir os seus próprios salários, independentemente da sua própria 

produtividade. Do outro lado, Andrew Kliman, um importante crítico dos trabalhos de Piketty, 

denuncia duas falhas fundamentais na pesquisa do pesquisador francês. O primeiro deles é sobre a 

magnitude do crescimento da desigualdade de renda entre os “supergestores” e o resto da 

população norte-americana. Kliman demonstra que a fatia da renda nacional destinada à classe 

trabalhadora estadunidense não tem caído. Enquanto os indicadores salariais apresentaram queda, 

dependendo do indicador utilizado para realizar a deflação, os indicadores não salariais 

apresentaram o comportamento oposto, inclusive compensando a queda total nos salários. Desse 

modo, a remuneração total da classe trabalhadora se mantém estável. O segundo ponto 

denunciado por ele é a delimitação pikettyana da categoria de “superexecutivos”. Para Piketty, 

entre 60% a 70% dos 0,1% mais ricos pertenceriam a essa categoria. Contudo, o autor francês não 

identifica que, entre eles, estão inclusos tanto proprietários-gerentes de negócios não corporativos 

de capital fechado, bem como profissionais que ocupam funções não gerenciais. Ademais, usando 

dados não publicados disponibilizados por Bakija, Cole e Heim, Kliman identifica que menos de 

um quarto daqueles entre os 0,1% mais ricos e dos 1% mais ricos se encaixariam na definição de 

superexecutivos proposta por Piketty. Para o Brasil, a pesquisa ficou limitada, pois apenas mais 

recentemente ficou registrada em lei a obrigatoriedade de divulgação dos salários dos mais altos 

gestores do capital. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O presente estudo objetivou uma análise do sistema econômico do Brasil e dos Estados Unidos, a 

título comparativo, no período englobado pelas décadas de 1960, 1970 e 1980, a fim de avaliar o 

comportamento da “porta-giratória” dos gestores, nestes governos, com base na Crise dos anos de 

1970. Atenta-se aqui para o fato de que a “porta-giratória” se refere à transição de gestores entre o 

setor privado e o governo, num movimento de rotação (setor privado - governo - setor privado). A 

problemática principal diz respeito à relação entre a chamada liberalização financeira dos anos de 

1970 e a rotação dos gestores financeiros para o interior do Estado. Foram estudados os currículos 

daqueles que ocuparam cargos de chefia nos principais órgãos públicos econômicos e financeiros 

de cada país, sendo os mesmos analisados sob uma perspectiva histórica de intervalos de períodos 

equivalentes a cada governo, do início do governo Jânio Quadros (1961) ao final do governo José 

Sarney (1990), no caso do Brasil, e do início do governo Kennedy (1961) ao final do governo 

Reagan (1989), no caso dos Estados Unidos. Assim, buscou-se compreender, primeiramente, todo 

o histórico profissional de cada gestor, verificando-se se houve vínculo com o setor privado, 

financeiro ou não, anterior ou posterior ao exercício do cargo público, atentando-se para 

alterações nos perfis dos indicados no período posterior à crise supramencionada. Finalmente, 

enfrentou-se a problemática central da associação entre o fenômeno da “porta-giratória” e a 

financeirização dos anos de 1970. Foi possível verificar a relação entre ambos no sentido de que 

realmente houve uma intensificação do fenômeno a partir da década de 1970, refletindo-se no 

perfil dos gestores financeiros indicados a partir de então, o qual esteve mais voltado ao setor 

financeiro privado. No Brasil, houve alteração de um currículo predominantemente público dos 

anos 60 para o privado financeiro nos anos 70, enquanto que nos EUA houve alteração de um 

currículo predominantemente empresarial e jurista dos anos 60 para um diretamente ligado ao 

setor privado financeiro nos anos 70. Assim, o fluxo de gestores financeiros foi maior em ambos 

os países a partir da financeirização da década de 1970. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Rotação dos gestores                                            Liberalização financeira 
 
 Comparação Brasil-Estados Unidos 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

 

 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas  

Engenharia e Ciência da Computação  

Ciência da Saúde  

Ciências Sociais Aplicadas 
Ciências Humanas 
Linguística, Letras e Artes 

 

Título do Projeto:  
 
A NOVA ONDA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NA AMÉRICA LATINA 
 
 

 

 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
NATHAN KERPP DELAGE FÁVERO (PIBIC); MARINA PAIVA (PIBIC); MARINA 
MAGALHÃES CABRAL (PIBIC); MELYSSA MOTA (VOLUNTÁRIA); THIAGO DUARTE 
PIMENTEL (ORIENTADOR); 

 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Considerando o contexto da nova divisão internacional do trabalho, esta pesquisa analisou a entrada do 

tema “turismo” na agenda pública (econômica, social e política) nos estados nacionais latino-americanos, 

por meio da sua materizalização nas políticas públicas destes países, nos últimos 20 anos. Para tanto, 

recorremos teoricamente às teorias do sistema-mundo (Wallerstein, 1974; 2000) e da geopolítica crítica (Ó 

Tuathail, 1996; Taylor & Flint, 2002) e, em particular, os conceitos de “totalidade” e “turismo como 

modelo (produtivo)”, proposto por Dachary (2018), para analizar como esta atividade se insere orgânica e 

funcionalmente no sistema produtivo capitalista contemporâneo, acelerando e potencializando este sistema, 

por meio da conversão de tempos e espaços ociosos em produtos e experiências de consumo. 

Metodologicamente, mapeamos a incidência, dispersão e evolução do tema “turismo”, a partir de dados 

secundários, nos atos normativos retirados da impressa oficial de 5 países chave - Brasil, Argentina, 

México, Colômbia e Equador - nos últimos 20 anos. O corpus de dados levantados teve sua classificação e 

análise guiadas pelo protocolo desenvolvido por Pimentel (2011; 2014), com auxílio de técnicas 

quantitativas (Excel e SPSS) e qualitativas (técnica de análise de conteúdo para organização dos dados 

linguísticos). A análise dos mais de 10.000 atos normativos correlacionados ao turismo nos países 

analisados, permitiu verificar que, ao longo dos últimos 20 o turismo passou de um assunto de pouca ou 

quase nenhuma “relevância” nacional para um assunto considerado “estratégico”, por meio de sua 

consideração como uma saída econômica “rápida e fácil” para a geração de receitas cambiais externas, 

sendo mais rápido e dependendo de um menor volume de investimentos, se comparado a outros setores 

econômicos, a tal ponto de países como Colômbia e Equador realizarem um “cambio” da matriz produtiva 

do país em prol do turismo, dedicando mais espaço a este setor do que aos demais. Conclui-se que o 

turismo é visto como uma “janela de oportunidade” e ao mesmo tempo um “risco”, que em níveis 

nacionais é aterrissado conforme a extensão e diversidade de possibilidades político, sociais, econômicas e 

produtivas de cada país.  
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RESUMO 
 

Este Projeto de pesquisa aprovado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica: IX PIBIC/CNPQ/UFJF nas Ações Afirmativas - 2017/2018 deu origem a um 

artigo científico que trata da importância do controle de concessões de benefícios fiscais 

para que o ente concedente não tenha dificuldades financeiras no decorrer do tempo. 

Foram analisados benefícios fiscais concedidos a empresas como política extrafiscal. O 

controle normativo é um dos mais utilizados para evitar arbitrariedades nas concessões, 

porém, não é suficiente, assim como os outros meios vigentes, visto que alguns Estados, 

como o de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estão sofrendo com crises 

financeiras, comprometendo, assim, a efetividade de direitos básicos da população. 

Desta forma, são necessários outros controles para maior e melhor fiscalização e 

eficácia de concessão de benefícios fiscais, os quais foram devidamente abordados no 

artigo. A pesquisa foi fundamentada pelo marco teórico do neoconstitucionalismo, por 

considerar importante a aplicação do princípio da segurança jurídica para a concessão 

de benefícios fiscais. E será apresentado no dia 17 de outubro de 2018 no VIII 

Seminário de Pós-graduação Stricto Sensu de Direito e Sociologia da UFF/Niterói, bem 

como publicado o artigo nos anais do evento.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

No Brasil, em 2010, uma tentativa fusão universitária teve lugar em Minas Gerais, com o então discurso 

lançado pelo MEC com a proposição de possibilidade de criação de um consórcio interuniversitário entre 

sete instituições (Universidade Federal de Juiz de Fora, de Viçosa, de Lavras, de Alfenas, de Itajubá, de 

São João Del Rey, e de Ouro Preto) de Minas Gerais, buscando sinergia entre elas, gerando assim o que 

ficou alcunhando como (ou a “superuniversidade”). 

Esta pesquisa analisou o processo de tomada de decisão estratégica na Universidade Federal de Juiz de 

Fora/UFJF, no tocante a criação, participação e implementação do consórcio da “Superuniversidade”. A 

pesquisa se valeu do método de estudo de caso, aplicado ao contexto universitário da UFJF, focalizando 

especificamente no seu aparato da administração superior, e, em particular ao processo relativo ao 

consórcio supramencionado. Através de dados secundários relativos ao processo, e seu tramite interno na 

UFJF, bem como de 5 entrevistas realizadas com informantes chave, procedeu-se a análise de discurso do 

corpus reunido. 

Os resultados evidenciaram que o contexto político institucional à época teve um papel central na 

formação de uma estrutura de oportunidade política, vinda de modo top down, do governo federal para as 

autarquias federais universitárias instaladas em Minas Gerais, as quais receberam e incorporaram o tema 

passiva e oportunisticamente a sua agenda, já que o mesmo estava atrelado a uma proposta de liberação de 

recursos, como incentivo a adesão ao projeto. Por outro lado, devido ao baixo interesse interno às 

universidades – manifesto pela ausência de lideranças que impulsionassem a ideia–; aliado a mudanças na 

alta cúpula do Ministério da educação, resultaram no aborto do projeto e na sua consequente retirada de 

pauta das IES participantes. Conclui-se que a noção de estrutura de oportunidade política apresentada não 

pode ser aproveitada devido ao interesse apenas pragmático e oportunístico das IES e a descontinuidade 

política em nível federal, aliadas a um mercado educacional nacional abundante em termos de demanda e 

pouco competitivo, explicam a ausência de percepção estratégica que inviabilizou a implementação do 

consórcio.  
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RESUMO  
 

Este Projeto de Pesquisa aprovado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica: XXVI PIBIC/CNPq/UFJF – 2017/2017, XXX BIC/UFJF- 2017/2018 e I 

VIC deu origem a um artigo científico, que versa sobre a tributação de novas 

tecnologias, que envolvem as economias compartilhadas por aplicativos digitais, 

internet das coisas, serviços de streaming e o comércio de softwares, tema pelo qual 

surgem discussões doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais. Com as mudanças nas 

relações humanas dado ao uso das novas tecnologias acabam por surgir a dificuldade 

em aplicar as legislações tributárias vigentes, seja no Brasil ou até mesmo em outros 

países, demonstra-se divergências de quanto e como incidir a tributação. No Brasil, um 

dos pontos mais conflituosos das novas tecnologias é a tributação a título de ICMS 

(imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior) ou ISSQN (imposto sobre serviços de 

qualquer natureza) ou, sequer não serem tributadas. A dúvida de como aplicar a 

tributação acaba por gerar conflito de competência e, por consequência, pode ocasionar 

a bitributação gerando grande insegurança para os contribuintes. O artigo científico 

tratou do ordenamento jurídico brasileiro e analisou os conflitos envolvendo a 

tributação das novas tecnologias de forma a buscar uma solução para o impasse de 

incidência, observando a importância do tributo mas defende-se uma oneração razoável 

ou não incidência de tributos, de forma a não obstar o desenvolvimento tecnológico. A   

pesquisa teve uma metodologia descritiva, documental, orientada pelo modelo crítico 

dialético e marco teórico foi o neoconstitucionalismo. O referido artigo foi encaminhado 

para revistas com a finalidade de publicá-lo, para que sejam divulgados os resultados da 

pesquisa, e será apresentado no próximo Seminário de Pesquisa e de Extensão da 

Faculdade de Direito da UFJF.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, um dos pontos mais conflituosos das novas tecnologias é a tributação a título 

de ICMS ou ISSQN ou, sequer não serem tributadas, podendo ocasionar bitributação e 

insegurança jurídica aos contribuintes. Este artigo analisou os conflitos envolvendo a 

tributação das novas tecnologias de forma a buscar uma solução para o impasse de 

incidência, com o objetivo de não obstar o desenvolvimento tecnológico. Esta pesquisa 

teve uma metodologia descritiva, documental, orientada pelo modelo crítico dialético e 

marco teórico utilizado foi o neoconstitucionalismo. Este artigo já foi encaminhado para 

publicação. 

 

Este trabalho versa sobre a tributação de novas tecnologias, que envolvem as 

economias compartilhadas por aplicativos digitais, internet das coisas, serviços de 

streaming e o comércio de softwares, tema pelo qual surgem discussões doutrinárias, 

legislativas e jurisprudenciais.  

 



Incoerências nas decisões do STF na seara do Direito Administrativo 

 

O projeto de pesquisa em epígrafe buscou mapear a ocorrência de contradições 

em julgados do Supremo Tribunal Federal, no tocante ao Direito Administrativo, devidas à 

alternância de referenciais teóricos para fundamentar as compreensões sobre os institutos 

basilares desse ramo jurídico. Buscou, com isso, demonstrar os riscos decorrentes dessas 

inconsistências para a higidez do Estado de Direito no tocante ao exercício da função 

jurisdicional e da consolidação da jurisprudência. 

Foram eleitas duas grandes vertentes teóricas, o Positivismo e o Pós-positivismo 

jurídico, para o balizamento da classificação de decisões. Inicialmente, foi realizado o estudo 

detido de cada uma das mencionadas escolas de pensamento jurídico, por meio da obra de 

autores que foram apontados como representativos das mesmas. Para o Positivismo, Kelsen 

(2003) e Hart (1994) e, para o Pós-positivismo, Alexy (2002, 2005), e Dworkin (2002, 2003) - 

permitindo que fossem extraídos, por meio da metodologia dedutiva de pesquisa nesse 

momento, os caracteres gerais de orientação desses grandes deságües teóricos.   

Após isso, buscou-se eleger um plano metodológico para o levantamento das 

decisões que seriam submetidas à classificação, segundo as vertentes teóricas desenhadas pelo 

estudo das obras mencionadas. Foram escolhidos três períodos de tempo (2002-2005, 2006-

2011 e 2012-2017), nos quais pesquisou-se, no mecanismo de pesquisa jurisprudencial da 

corte em questão, pelos seguintes termos de busca, sendo encontrado o seguinte quantitativo 

de acórdãos para cada um deles, respectivamente: “DISCRICIONARIEDADE NÃO PENAL 

NÃO JUDICIAL” (18, 14 e 26); “AUTOTUTELA” (1,2 e 3); “CLÁUSULAS ADJ 

EXORBITANTES” (0, 0 e 0); “INTERESSE ADJ PÚBLICO E ADMINISTRAÇÃO ADJ 

PÚBLICA” (20,14 e 45) e “PRINCÍPIO ADJ DA ADJ LEGALIDADE NÃO PENAL NÃO 

TRIBUTÁRIO” (27,34 e 35), perfazendo um total de 66 acórdão para o primeiro período, 64 

para o segundo e 109 para o terceiro. 

Em seguida, todos os acórdãos foram ostensivamente explorados pela leitura 

individual de cada um deles, na íntegra, e classificados, por período e por termo de busca, em 

“POSITIVISTA” e “PÓS-POSITIVISTA”, hipótese na qual o julgado efetivamente cuidava 

do instituto representado pelo termo em questão e que ficou claro o posicionamento por uma 

das escolas; “INDEFINIDO”, quando se cuidava efetivamente do instituto jurídico de Direito 

Administrativo, mas a decisão poderia ter sido atingida nos mesmos termos em qualquer uma 

das correntes e “DESCARTE”, quando, não obstante o filtro dos termos, a decisão não 

cuidava especificamente do instituto desejado. 



Produziu-se uma tabela ilustrativa dos dados encontrados, referindo já aos 

institutos jurídicos de Direito Administrativo que se buscou identificar por meio dos termos 

de busca informados, quais sejam, respectivamente: discricionariedade, autotutela, cláusulas 

exorbitantes, interesse público e legalidade. Como não se encontrou nenhuma acórdão no 

tocante ao instituto das cláusulas exorbitantes, os dados foram omitidos da tabela final, em 

que as colunas “P” representam a classificação “POSITIVISTA”, “PP” a “PÓS-

POSITIVISTA”, “I” a “INDETERMINADO” e “D” a de “DESCARTE”. 

 

 Interesse Público Discricionariedade  Legalidade  Autotutela Totais 

 P PP I D P PP I D P PP I D P PP I D  

2000 a 2005 3 0 0 17 2 3 0 13 5 7 2 13 0 0 0 1 66 

2006 a 2011 0 8 0 6 2 4 0 8 4 9 6 15 0 2 0 0 64 

2012 a 2017 13 16 1 15 6 3 0 17 2 1 11 18 0 1 0 2 106 

 

.  

Com a supra-transcrita súmula dos dados levantados, evidenciou-se a confirmação 

da hipótese de pesquisa, tendo-se encontrado alternância de percepções teóricas sobre os 

institutos de Direito Administrativo pesquisados, decorrente do uso de concepções fundantes 

antagônicas, dentro dos mesmos períodos considerados e no comparativo entre eles. Após o 

previsto diagnóstico, foram formuladas propostas de superação das incoerências, segundo 

pressupostos de racionalidade decisional e discursiva.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O  Laboratório Casa Sustentável (LCS) foi concebido para ser um espaço de ensino, pesquisa e extensão, dedicado a temas 
relacionados ao conforto ambiental, arquitetura bioclimática e edificação sustentável. O LCS é um projeto de parceria entre 
grupos de pesquisa de arquitetura e engenharia da UJFJ. A obra civil está fase final de construção, financiada pela Pro 
Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora.  Objetiva-se que o LCS seja um local para investigação 
relacionada ao conforto, desempenho de técnicas e materiais, e principalmente, que possa promover a compreensão, pelo 
público em geral, de conceitos e as técnicas sustentáveis que possam ser adotadas em suas moradias. O aspecto 
educacional é um fator de destaque, em função de exemplos positivos que podem ser oferecidos para o público visitante.  O 
objetivo deste projeto é testar o desempenho de técnicas eco-eficentes adotadas no Laboratório Casa Sustentável (LCS) no 
Jardim Botânico de Juiz de Fora. O procedimento metodológico de avaliação do desempenho das técnicas se dará por meio 
de análise de resultados de variáveis de conforto ambiental medidas nos ambientes, e pela análise dos votos manifestados 
pelos visitantes sobre cada ambiente. A opinião dos visitantes sobre a sensação de conforto  percebida  cada espaço é 
coletada através de perguntas, com respostas de múltipla escolha às quais são convidados a responder através de um 
sistema com uma interface amigável em telas de tablets presentes em cada compartimento. Simultaneamente ao momento 
das respostas, sensores presentes nos diversos espaços de visitação captam valores de temperatura, umidade, iluminância e 
ruído. Os dados quantitativos (das medições) e qualitativos (das opiniões dos visitantes) são cruzados para avaliações sobre 
cada ambiente, avaliações comparativas entre ambientes e o ambiente externo e avaliações quanto ao desempenho das 
técnicas em função das condições de conforto obtidas nos ambientes. 
Esta apresentação pretende divulgar os avanços obtidos pela pesquisa até este momento, barreiras encontradas e perspectivas. 
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RESUMO 

 

O progressivo processo de judicialização da saúde exige dos operadores do 

Direito o estabelecimento de critérios racionais, a fim de possibilitar a tomada de 

decisões equânimes. Em função da essencialidade das prestações pleiteadas em juízo, os 

preceitos da universalidade e da integralidade que orientam o sistema público de saúde 

brasileiro determinam a efetivação das demandas essenciais a todos os indivíduos. 

Contudo, as limitações de recursos econômicos, principalmente, que se impõem às 

entidades públicas responsáveis por provê-las, é algo que merece ser balizado, de 

acordo com o caso concreto. 

Desse modo, o estudo sobre o núcleo essencial do direito à saúde 

demonstrou ser de grande valia, pois a delimitação do conceito e das prestações 

abarcáveis por essa construção doutrinária tem o objetivo de conferir segurança jurídica 

e igualdade aos cidadãos. Diante disso, o órgão julgador, bem como o administrador 

público, terão melhores condições de decidir conforme um parâmetro jurídico capaz de 

salvaguardar o respeito necessário ao ser humano e, ainda, darão o respaldo preciso à 

implementação de políticas públicas.  

Com base nos estudos jusfilosóficos desenvolvidos por Dworkin (2002) e 

por Alexy (2001; 2002), demonstrou-se a necessidade de haver respeito às construções 

normativas veiculadas pelo texto constitucional, que deve ser analisado como um 

sistema. Assim, unindo-se aos conhecimentos de Hesse (1991), compreende-se que a 

Constituição deve adequar-se ao contexto histórico-social vivenciado pelos cidadãos e, 

com isso, as transformações da sociedade precisam ser acompanhadas pela melhor 

construção do Direito, com o escopo de contribuir com uma correta prestação 

jurisdicional, em consonância à realidade social vivenciada. 

Toda a literatura a respeito foi revista, bem como levantada a legislação 

pertinente. Desta forma, por meio da pesquisa qualitativa e indutiva, almejou-se 

encontrar a maior quantidade de obras doutrinárias produzidas sobre o assunto. 

Outrossim, a análise de julgados proferidos pelas Cortes superiores do país também foi 

uma maneira para estabelecer melhor embasamento ao conteúdo apresentado. 

O estudo fez uso dos entendimentos anteriormente desenvolvidos por 

Duarte (2011), para dar início à discussão da problemática referente ao conceito jurídico 

do núcleo essencial do direito à saúde. Com base nos conhecimentos dos teóricos 

evidenciados, demonstrou-se haver a necessidade de alinhar o conceito de núcleo 



essencial já construído em pesquisas anteriores aos preceitos constitucionais referentes 

ao direito à saúde, uma vez que o objetivo desse entendimento foi estabelecer o mínimo 

cabível ao Estado para que seja respeitado ao indivíduo a efetivação do direito à saúde. 

Logo, independentemente de alegações políticas, econômicas ou sociais, é 

imprescindível que o ente público determine a implementação das condições mínimas 

abarcadas pelo núcleo essencial. 

Sendo assim, vincular a dignidade humana ao conceito do núcleo essencial 

do direito à saúde, a fim de obrigar aos agentes do Estado a efetivação de demandas de 

primeira necessidade, conforme Duarte (2011), mas também as de elevada importância 

para o respeito da dignidade humana, foi a premissa determinante para a nova 

delimitação do conceito do conteúdo mínimo do direito em destaque. Por isso, os 

estudos relacionados à ideia do mínimo existencial foram de grande importância para o 

desenvolvimento do trabalho. Ao incluir o direito a educação, fica evidente que o 

mínimo existencial abarca não apenas o mínimo para a sobrevida humana, mas para a 

vida com dignidade, de maneira a ensejar a reflexão de que o conteúdo mínimo do 

direito a saúde não deveria se restringir às prestações estatais estatais imprescindíveis 

para a preservação da vida humana, conforme considerado até então, mas deveria 

também contemplar prestações necessárias para a vida humana com dignidade, 

conforme se concluiu ao cabo das investigações. 

Desta forma, sedimentou-se o entendimento de que o núcleo essencial do 

direito a saúde é composto por demandas de saúde de primeira necessidade, assim 

consideradas aquelas imprescindíveis para a sobrevida humana e de elevada 

essencialidade para a vida com dignidade, de forma mediata e imediata, abrangendo os 

três níveis de complexidade. Desta forma, são consideradas integrantes do conteúdo 

mínimo do direito as demandas preventivas e de recuperação da saúde, de assistência 

básica, média e alta complexidade. Ilustram tais demandas as prestações estatais de 

saneamento básico, de vacinação, de combate a poluição, de erradicação da fome, de 

dispensação de alimentos especiais aos necessitados (lactantes, pacientes carecedores de 

alimentação enteral, etc.), controle de hipertensão arterial, diabetes melitus, cirurgias 

oftalmológicas, de alocação de órteses e próteses nos membros inferiores e superiores, 

etc. A vinculação da prestação estatal de saúde à sobrevida humana para a promoção da 

dignidade deve ser demonstrada sobretudo através do discurso empírico das ciências 

biológicas. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A análise das iniciativas comunicacionais pelas redes, de cinco assessorias da cidade de Juiz de 
Fora (MG), é a proposta básica do estudo. O problema central da pesquisa consiste na tentativa de 
entendimento sobre as ações comunicativas utilizadas online pelas empresas vencedoras do 
Prêmio Top of Mind 2017 no município. O estudo procura observar se as respectivas 
organizações são merecedoras do status conferido por um leque de atividades eficazes 
desenvolvidas. O Prêmio é uma homenagem promovida pelo jornal impresso de maior tiragem do 
município, Tribuna de Minas, e concedida a empresas que se destacaram como as mais lembradas 
pelos consumidores. Busca-se evidenciar no trabalho, calcado na metodologia utilizada por 
Rodrigues (2014), baseada em “Camadas da Internet”, as categorias, arquitetura da Informação, 
usabilidade, SEO e acessibilidade digital. A partir delas, conferiu-se se as assessorias 
desenvolvem no ambiente online estratégias para a conquista de clientes. A pesquisa se justifica 
pela possível contribuição para a área da comunicação organizacional diante dos desafios que se 
apresentam no cenário contemporâneo e especificamente em promoções e iniciativas pela web 
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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 expansão da rede de galerias comerciais no Centro de 
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 dois casos estudados: Galeria Marechal Shopping e 
Galeria Pátio Central. Metodologicamente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 
com intuito de aprofundar os dados já encontrados sobre a malha urbana do Centro de 
Juiz de Fora e um levantamento de campo para observação e registro fotográfico das 
galerias. Os resultados desta pesquisa contribuem para o entendimento da produção 
das galerias comerciais em Juiz de Fora no cenário contemporâneo. Conclui-se que os 
edifícios de galerias são produzidos pelo interesse especulativo imobiliário, que se 
aproveita do seu sucesso como tipologia comercial para aferir lucros. Igualmente, a 
produção de novas galerias está ligada ao espaço favorável que se encontra na área 
central da cidade, por se aproveitar dos fluxos da rede estabelecida e, quando 
pertinente, da ampliação, onde essa tipologia é inexistente.   
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
As maquetes e os modelos tridimensionais são importantes recursos didáticos no âmbito 
do ensino de Arquitetura e Urbanismo. 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 visou 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 dez jogos dentre os encontrados e adquiridos; 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 (impressão 3D); 4- 
conclusão e divulgação dos resultados da pesquisa. Como resultado, obteve-se a 
concepção do jogo de blocos de montar intitulado ArqBricks, desenvolvido para o projeto 
de residências mínimas, o qual já foi apresentado em uma exposição realizada pelo 
grupo de pesquisa e em artigos internacionais. Hoje em dia, os blocos estão 
disponibilizados em meio digital (veja o site https://archbricks.weebly.com/), de tal forma 
que possam ser utilizados como materiais didáticos gratuitos pelas escolas de 
arquitetura e urbanismo. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
As maquetes e os modelos tridimensionais são importantes recursos didáticos no âmbito 
do ensino de Arquitetura e Urbanismo. 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 visou 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 dez jogos dentre os encontrados e adquiridos; 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 (impressão 3D); 4- 
conclusão e divulgação dos resultados da pesquisa. Destaca-se que, no âmbito desta 
pesquisa, foram realizados dois workshops, cujos resultados foram divulgados em 
congressos internacionais, a fim de se verificar como os alunos dos primeiros anos do 
curso de arquitetura e urbanismo podem se apropriar dos jogos de montar para a 
produção de estudos volumétricos durante a fase de concepção projetual. Como 
resultado, observa-se que os jogos de montar adotados como recursos didáticos 
facilitam o processo de concepção dos alunos não somente por serem objetos 
concretos, mas por propiciarem um ambiente lúdico propício para a ativação da 
criatividade. 
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