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APRESENTAÇÃO 
 

Prezados Participantes, 

 

O Seminário de Integração dos Técnicos Administrativos em Educação da UFRJ – SINTAE UFRJ – chega com 

fôlego renovado a sua 4ª edição. Este ano, finalmente, conseguimos lançar um edital que possibilitasse a participação de 

técnicos administrativos e pesquisadores da área de Gestão Pública Universitária no evento, o que nos honra imensamente. 

Além disso, batemos nosso recorde de inscrições de trabalhos, demonstrando o crescente interesse pelo projeto. 

Nestes próximos dias, vocês terão a oportunidade de assistir a 125 trabalhos de participantes de diferentes 

Instituições. Além de expositores da UFRJ, apresentarão trabalhos servidores da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), do Instituto Federal do Acre (IFAC), do Instituto Federal Catarinense (IFC), da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), da 

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL), do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), o que enriquece sobremaneira o debate e a troca de conhecimentos. 

E o número de participantes externos à UFRJ não se restringe apenas a expositores. Na mesa “Divulgação do 

Conhecimento em Publicações Eletrônicas”, contaremos com a participação da Prof.ª Teresa Carneiro, da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), representante da Capes na área de Administração e membro da Coordenação Nacional do 

Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP), e dos técnicos administrativos Reinaldo Pereira, 

da Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), e Silvano Messias, da Universidade Federal do Oeste 

da Bahia (UFOB) representantes da coletânea digital A Gestão Pública na Visão dos Técnicos Administrativos. 

Já dentre os ouvintes, até o fechamento desse Caderno, teremos colegas de todas as Instituições supramencionadas, 

além do Colégio Pedro II (CPII), da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e do Instituto Federal do Maranhão (IFMA). 

Diante de tamanho engajamento, estamos confiantes de estarmos entregando a melhor edição do SINTAE realizada 

até o momento, tendo com principal objetivo compartilhar o conhecimento técnico-científico e as experiências profissionais e 

sociais de técnicos administrativos em educação da UFRJ e de IFES de todo o país, além de estabelecer parcerias entre as 

Instituições e fortalecer as já existentes. 

Desejamos a todos um excelente Seminário! 

 

 

André Luiz Chagas Pereira 

Pró-Reitor de Pessoal da UFRJ 
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PROGRAMAÇÃO 
 

▪ DIA 12/09/2016 
 
9h: Mesa de Abertura 
Roberto Leher – Magnífico Reitor da UFRJ 
André Luiz Chagas Pereira – Pró-Reitor de Pessoal da UFRJ 
Francisco de Assis – Diretor do SINTUFRJ 
 
10h: Mesa “Divulgação do Conhecimento em Publicações Eletrônicas”  
Danielle Fialho e Caio Loures (UFRJ) – Revista Práticas em Gestão Pública Universitária 
Reinaldo Pereira (UNILAB) e Silvano Messias (UFOB) – Coletânea digital A Gestão Pública na Visão dos Técnicos Administrativos 
em Educação 
Mediação: Prof.ª Teresa Carneiro (UFES) – Membro da Coordenação do PROFIAP 
 

▪ DIA 13/09/2016 

 
COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Auditório Roxinho 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 

9h 
- 

11h 
 

Luciana Lancellote 
Antunes 

A Metodologia “Self-Audit” da COPPEQ e sua 
Contribuição para a Melhoria da Gestão da 

Qualidade e dos Processos na UFRJ 

UFRJ Processos 

Marlene Barbosa 
Caldas 

Implantação da ISO 9001 no Serviço Público: 
estudo de caso EPLAN-CT/UFRJ 

UFRJ Processos 

Geovane Santana 
dos Santos 

Custo no Setor Público: construção de um 
modelo de controle e gestão no serviço de 

transporte em universidade pública 

UFRB Orçamento e 
Finanças 

Douglas Machado 
Côrtes 

Implementação da Metodologia de Gestão de 
Projetos nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) 

UFRJ Engenharias 

Mediador: Eduardo Oliveira – PR4/UFRJ   

Salão Nobre 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 
 

Eduardo Nazareth 
Paiva 

Orientação em Pares UFRJ Processos 

Cristiana de 
Barcellos Passinato 

Análise das Imagens e suas Áudio-Descrições em 
um Capítulo de Livro Didático de Química 

UFRJ Ensino 

Rosa Maria Souza 
Braga 

Egressos de Mestrado e Doutorado da Escola de 
Enfermagem Anna Nery: documental no âmbito 

da história da Enfermagem 

UFRJ Pesquisa 

Giliane Aparecida 
Schmitz 

A Psicologia no Ensino Superior: experiência do 
Campus Pato Branco da UTFPR 

UTFPR Ensino 

Mediadora: Marcela Castro – FE/UFRJ   

Sala 1 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 
 
 

Moreno Barros Digitalização das Teses e Dissertações da 
Biblioteca do CT 

UFRJ Processos 

Daniel Ribeiro dos 
Santos 

A Formação Continuada no Contexto da 
Superintendência de Documentação da 

Universidade Federal Fluminense 

UFF Informação 

Leandro Pinheiro 
de Carvalho 

Diagnóstico dos Arquivos Setoriais do Centro de 
Ciências da Saúde da UFRJ 

UFRJ Informação 

Maria Helena 
Domingos 

Projeto Vida Útil: preservação da memória através 
da gestão da informação e gestão documental 

UFRJ Informação 

Mediadora: Adriana Malaman – EQ/UFRJ   
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Auditório CEMA 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 
 

Etienne Cesar Rosa 
Vaccarelli 

Assessoria à Câmara da Licenciatura em 
Educação do Campo: desafios e perspectivas 

UFPR Processos 

Leonor Paniago 
Rocha 

Os Desafios no Processo de Inclusão Escolar no 
Ensino Superior 

UFG Pessoal 

Rafaella Franco 
Binatto 

Projeto Universidade-Escola: cursos de 
capacitação, aperfeiçoamento e atualização dos 
professores da rede pública de Macaé e região 

UFRJ Extensão 

Dalvane Althaus Resultados de um Trabalho Pedagógico em uma 
Universidade Pública Federal 

UTFPR Pesquisa 

Mediadora: Daniela Negreiros – PR1/UFRJ   

Auditório PANGEA 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 

9h 
- 

11h 
 

Marcos Porto Freitas 
da Rocha 

Introdução à Ética no Serviço Público UFRJ Pessoal 

Valéria Pereira Silva Atuação do Serviço Social na Divisão de 
Integração Universidade Comunidade: atribuições 

e competências profissionais 

UFRJ Extensão 

Adilson Couto de 
Souza Filho 

Programa Bem-Estar no Pós-Carreira (Programa 
Preparação para Aposentadoria – 

PPA/PR4/UFRJ) 

UFRJ Pessoal 

Mariana Flores 
Fontes Paiva 

"Cada Trabalhador Deve Ser Sujeito do seu 
Processo de Trabalho": o processo de 
constituição da PROGEPE/UNIRIO 

UNIRIO Pessoal 

Mediadora: Karla Morgado – PR4/UFRJ   

Sala 2 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 

9h 
- 

11h 
 

Carlos Henrique 
Aurelio dos Santos 

Teatro Aplicado ao Desenvolvimento de 
Competências na Gestão Pública 

UFRJ Pessoal 

Marina Oliveira 
Chagas 

Ciclo de Palestras e Debates: excelência no 
atendimento – relato de experiência 

UFG Pessoal 

Nilton Jose Rizzo Sistema de Mapeamento da Força de Trabalho da 
UFRRJ: uma proposta futura de sistema de 

gestão de pessoas 

UFRRJ Informação 

Mediadora: Sharon Rivera – FCC/UFRJ 

 
PÔSTER 
 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 
 
 
 

11h 
- 

12h30 

Ariela Cardoso da 
Silva 

Reflexões sobre o Papel do Servidor Público 
Federal como Viabilizador da Administração 

Pública: um estudo de caso sobre as condições de 
trabalho dos técnicos administrativos da UFRJ 

Campus Macaé 

UFRJ Processos 

Julia Santana de 
Britto Cunha 

Gerenciando a Pós-Graduação numa 
Universidade Multicampi: o desafio dos cursos lato 

sensu na Universidade do Estado da Bahia 

UNEB Processos 

Bruno Gabriel Conti 
Fortunado 

Resoluções CEG, Lei nº 9.784/99 e a 
Aplicabilidade no Âmbito dos Processos 

Administrativos Acadêmicos 

UFRJ Processos 

Marla Granados 
Belarmino 

Pós-Graduação e Inserção Social: o caso do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais e Conservação da UFRJ – MACAÉ 

UFRJ Pesquisa 

Loide Aragão Asas de Papel – Livros Livres UFRJ Extensão 

Cristiane Pires 
Teixeira 

Olhares sob a Paisagem de Cidades Brasileiras: 
universitários inseridos no universo da cultura, do 

esporte e do lazer – resultados de 2015 

UFRJ Produção artística e 
cultural 

Cont.  
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Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

11h 
- 

12h30 

Heloisa Helena 
Costa 

Divulgação do Acervo Pegue Leve para Doação 
de Itens da Biblioteca do Instituto de 

Química/UFRJ 

UFRJ Informação 

Gláucia Regina 
Motta da Silveira 

Castro 

CPST e DINAAC: criação da rede colaborativa 
para a acessibilidade 

UFRJ Saúde do Trabalhador 

Madelon Moura de 
Vasconcelos 

Movimentação e Alocação na UFRJ: novas 
práticas 

UFRJ Pessoal 

Alessandra 
Monteiro 

Transparência na Profissionalização do Setor 
Público: estudo de caso em IFES 

UFRJ Governança 

Mediadores: Diego Fróes - CORIN/Reitoria e Fábio Silva - PR4/UFRJ  

 

▪ DIA 14/09/2016 

 
COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Auditório Roxinho 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 
 

Gilmar 
Constantino de 

Brito Junior 

Curso de Capacitação em Gestão Documental UFRJ Informação 

Adilson Couto de 
Souza Filho 

Inteligência Emocional: competência e 
performance pessoal, profissional e social 

UFRJ Pessoal 

Virginia Oliveira 
Chagas 

Elaboração de Normas e Rotinas da Clínica Escola 
de Fisioterapia de uma Universidade Pública 

Federal 

UFG Extensão 

Linair Maria 
Campos 

Curadoria Digital: divulgação e preservação dos 
dados de pesquisa da UFRJ 

UFRJ Informação 

Mediadora: Márcio Neves – PR4/UFRJ 

Salão Nobre 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 
 

Roberto Santos de 
Oliveira 

Projeto Grupo Multiprofissional de 
Desenvolvimento de Competências – GMDC 

UFRJ Pessoal 

Henrique de 
Oliveira Santos 

A Luta pela Qualificação: o SINTUFRJ frente à 
globalização 

 
 

UFRJ Pessoal 

Marina Oliveira 
Chagas 

Capacitação dos Servidores na Universidade 
Federal de Goiás/Regional Jataí: relato de 

experiência 

UFG Pessoal 

Rozana Maria de 
Holanda Pinto 

Programa de Cursos Online para Servidores da 
UTFPR 

UTFPR Pessoal 

Mediador: Renan de Oliveira Fontes – PR4/UFRJ 

Sala 1 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 
 

Lucas Olive Pinho 
Silva Gomes 

Projeto de Reuso de Água em Destiladores por 
Unidades Autônomas de Captação e 

Bombeamento 

UFRJ Meio Ambiente 

Maria do Carmo 
San'Anna Mendes 

Soluções Sustentáveis UFRJ Meio Ambiente 

Dionisio Henrique 
Carvalho de Sá Só 

Martins 

Manutenção Preditiva Baseada em Análise de 
Vibrações 

UFRJ Engenharias 

Silvano Messias dos 
Santos 

Ecocinema na Formação de ecocidadãos: uma 
proposta de integração das TIC à educação 

ambiental 

UFOB Extensão 

Mediadora: Cheila Mothé – EQ/UFRJ 
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Auditório CEMA 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 

9h 
- 

11h 
 

Ricardo Rodrigues 
Pereira 

Portal de Eventos: novo paradigma para 
construção de conteúdos 

UFRJ Comunicação 
Institucional 

Andréa Cristina de 
Barros Queiroz 

Memória, Documentação e Pesquisa: a UFRJ e a 
ditadura civil-militar 

UFRJ Pesquisa 

Maycon Silva Aguiar O Acervo de Fotos de Curt Nimuendajú UFRJ Pesquisa 

Flávio Chedid 
Henriques 

Conhecendo os Trabalhadores Terceirizados da 
Limpeza da UFRJ 

UFRJ Pessoal 

Mediadora: Meri Cristina Toledo – Escola de Música/UFRJ 

Auditório PANGEA 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
9h 
- 

11h 
 

Josimary Conceição 
de Sousa 

Análise dos Procedimentos do Patrimônio da Pró-
reitoria de Pesquisa da UFMG 

UFMG Patrimônio 

Aurea Ferreira 
Chagas 

Galeria de quadros da faculdade de medicina: um 
passeio pela arte 

UFRJ Patrimônio 

Danilo de Abreu e 
Silva 

Projeto Mais Cultura no Campus Poços UNIFAL Extensão 

Mediadora: Danielle Fialho – Casa da Ciência/UFRJ 

Sala 2 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 

Silvano Jose da 
Silva 

Núcleo de Engenharia UFRJ Engenharias 

Osmário Pereira 
dos Santos 

Gestão de Processos: fatores críticos de sucesso UFRJ Processos 

Evellin Pereira 
Dourado 

Relato de Experiência de Criação e Implantação da 
Clínica Escola de Fisioterapia da UFG – Regional 

Jataí 

UFG Extensão 

Nélia de Mattos 
Monteiro 

Elaboração do Projeto de Reconhecimento de 
Curso: uma escrita colaborativa 

UNEB Pedagogia 

Mediadora: Karine Guedes – SGCOM/UFRJ 

 
PÔSTER 
 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h 
- 

12h30 
 

Bruno Gabriel 
Conti Fortunato 

A Implantação do Regime de Turnos Ininterruptos 
de Atendimento e Consequente Redução de Jornada 

na UFRJ 

UFRJ Pessoal 

Alessandro do 
Casal Azevedo da 

Silva 

Treinamento para Trabalhos Seguros em Altura 
(NR 35) 

UFRJ Saúde do Trabalhador 

Angela Grey de 
Oliveira Braga da 

Silva 

Primeiro Treinamento em Primeiros Socorros do 
Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento 

Tecnológico/IQ/UFRJ 

UFRJ Saúde do Trabalhador 

Diva Tiemi 
Shinoca 

Treinamento Simulado de Abandono Ladetec 
 

UFRJ Saúde do Trabalhador 

Marcelo Torres 
Cardoso 

Implantação de uma Central de Diluição de 
Antimicrobianos no HUCFF 

UFRJ Saúde nos Hospitais 
Universitários 

Rita de Cássia 
Oliveira Gomes 

Ações de Acessibilidade na UFRJ e o PBPDI 2016 UFRJ Assistência Estudantil 

Bárbara Michelle 
de Melo Nóbrega 

Livro Leve: quando puder ler, pegue um; quando 
quiser desapegar, deixe outro 

UFRJ Informação 

Carlos Henrique 
Aurelio dos 

Santos 

Núcleo de Arte e Cultura para o Desenvolvimento 
de Competências 

UFRJ Pessoal 

Aline Lucia 
Marques Pacheco 

RH Motivacional UFRJ Pessoal 

Mediadoras: Florence Brasil – CCS/UFRJ e Raquel Galdino – CPST/UFRJ 
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▪ DIA 15/09/2016 
 
COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Auditório Roxinho 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 

9h 
- 

11h 

Paulo Cesar de 
Castro Paiva 

Agita CT UFRJ Saúde do Trabalhador 

Maria Angelica de 
Moraes 

Assumpção 
Pimenta 

A Saúde do Trabalhador: um olhar para os riscos 
ocupacionais dos servidores do IFC – Campus 

Camboriú 

IFC Saúde do Trabalhador 

Neuza dos Anjos 
Sampaio 

Nutrição e Sustentabilidade no Universo das 
Gestantes Adolescentes 

UFRJ Pesquisa 

Virginia Oliveira 
Chagas 

Perfil dos Pacientes da Clínica Escola de 
Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás 

UFG Extensão 

Mediadora: Larissa Baruque – PR4/UFRJ 

Salão Nobre 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 

9h 
- 

11h 
 
 
 

Vinicius Pellizzaro 
Klein 

A Promoção do Acesso aos Documentos de 
Arquivo da Decania do Centro de Ciências da 

Saúde da UFRJ 

UFRJ Informação 

Ana Maria de 
Almeida Ribeiro 

Técnico Administrativo da UFRJ na Construção do 
Acesso à Informação: relato de experiência 

UFRJ Informação 

Vanja Nadja 
Ribeiro Bastos 

Desenvolvimento de Competências Informacionais: 
capacitando usuários para pesquisa acadêmica na 

área de saúde 

UFF Informação 

Aurea Ferreira 
Chagas 

Museu da Faculdade de Odontologia: documentos e 
preservação 

UFRJ Ensino 

Mediador: Miguel Amorim – SIBI/UFRJ 

Sala 1 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 
 

9h 
- 

11h 

Roselane Loureiro 
Gadelha 

Acessibilidade Universitária UFRJ Assistência Estudantil 

Silvano Messias 
dos Santos 

O Serviço de Apoio Pedagógico na Universidade 
Federal do Oeste da Bahia e seus Reflexos na 

Construção da Autonomia Estudantil nos Processos 
de Aprendizagem e Afiliação ao Ensino Superior: 

um relato de experiência 

UFOB Assistência Estudantil 

Dina Santana de 
Novais 

A Importância da Participação do Técnico 
Administrativo na Implantação da Residência 

Universitária: relatos de uma experiência 

UNEB Assistência Estudantil 

Rita de Cássia 
Oliveira Gomes 

A Trajetória da Acessibilidade na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Programa 

Incluir do MEC 

UFRJ Assistência Estudantil 

Mediador: Pedro Campos – SUPEREST/UFRJ 

Auditório CEMA 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 

Jacirema Maria 
Thimoteo 

Pedagogia e Coaching: uma parceria possível no 
curso de graduação de Geologia 

UFRJ Pedagogia 

Naiana de 
Carvalho 

Guimarães 
Oliveira 

O Bacharelado Interdisciplinar em Cultura, 
Linguagens e Tecnologias Aplicadas: percurso e 

contexto de sua criação na Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia – Campus Santo Amaro 

UFRB Pedagogia 

Naurinete 
Fernandes Inácio 

Reis 

Contribuição dos Técnicos Administrativos no 
Desenvolvimento da Pesquisa Científica na 

Unifesspa 

UNIFESSPA Pesquisa 



 

  Página 12  
  

Joana Maria de 
Angelis 

Quem Ela Pensa Que É... TAE “Ocupando e 
Ampliando” Seu Espaço Profissional na UFRJ 

UFRJ Extensão 

Mediadora: Silvia Helena Ferreira – PR5/UFRJ 

Auditório PANGEA 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 

Felipe Ribeiro 
Besada 

Neoliberalismo e Educação Superior na Década de 
1990 

UFRJ Governança 

Marcos Porto 
Freitas da Rocha 

Discriminação e Intolerância Religiosa no Ambiente 
Escolar: ensino religioso em debate 

UFRJ Ensino 

Mônica Atalla 
Pietroluongo 

A Experiência Coletiva do Fórum (Im)Permanente UFRJ Extensão 

Gildene Gonçalves 
dos Santos 

Os Desafios para a Realização da I Jornada de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA 

UNIFESSPA Extensão 

Mediador: Vitor Simão – PR4/UFRJ 

 
PÔSTER 
 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h 
- 

12h30 

Aldenisa de Lima 
Acácio Rossetto 

A política de Cotas da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica: as percepções dos atores 
do processo ensino-aprendizagem sobre a inclusão 
dos indígenas nos cursos técnicos do instituto de 
educação, ciência e tecnologia do Acre – IFAC 

IFAC Assistência 
Estudantil 

Neuza dos Anjos 
Sampaio 

Gestante e a Alimentação Sustentável UFRJ Ensino 

Fernanda de 
Araújo Fonseca 

Ações Integradas para Atendimento Universitário: 
analisando as atividades em 2015 

UFRJ Ensino 

Janine Simas 
Cardoso Rurr 

Descontaminação Microbiológica de Água: 
melhoramento da técnica de desinfecção solar 
(SODIS) pela utilização do azul de metileno 

UFRJ Pesquisa 

Gevani Honório 
da Silva 

Estudo sobre a Correlação entre Nível Educacional 
e Renda Familiar em Santarém Pará 

UFRJ Pesquisa 

Regina Célia M. 
Waltenberg 

UFRJMAR: estratégias de interiorização UFRJ Extensão 

Gláucia Regina M. 
da Silveira Castro 

Criação do Primeiro Núcleo de Telemedicina e 
Telessaúde do Servidor Público do Brasil 

UFRJ Tecnologia da 
Informação 

João Paulo Gibson 
Nunes 

Faculdade Nacional de Direito – UFRJ: campeã de 
discentes em intercâmbio 2013-2014 

UFRJ Relações 
Internacionais 

Mônica Seefelder 
de Assis Araujo 

Possibilidades para Além do Nutrir com as Crianças 
da Escola de Educação Infantil da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

UFRJ Extensão 

Vanessa Chaia 
Kaippert 

Projeto Saúde na Medida Certa 2015: promoção da 
alimentação saudável e estímulo à prática de 
atividade física em trabalhadores da UFRJ 

UFRJ Saúde do 
Trabalhador 

Mediadoras: Márcia Malaquias – PR5/UFRJ e Renata Gaspar – PR1/UFRJ 
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▪ DIA 16/09/2016 

 
COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Auditório Roxinho 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 

Lúcio Enrico Vieira 
Attia 

Encontro Políticas Públicas e Extensão 
Universitária: o PROEXT na UFF – 

apresentando o método 

UFF Extensão 

Erika Jennifer 
Honorio Pereira 

Divisão de Integração Universidade e 
Comunidade: ações em curso 2015/2016 

UFRJ Extensão 

Karla Cruz Bacelar 
dos Santos 

Aprendizagem Digital e Cidadania UNEB Extensão 

Cristiane Pires 
Teixeira 

Organização do Trabalho de Integração 
Acadêmica do Campus Macaé para Seleção e 
Distribuição de Bolsas de Monitoria para 11 

Cursos de Graduação 

UFRJ Ensino 

Mediador: Flávio Chedid – NIDES/UFRJ 

Salão Nobre 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 

Fátima Denise 
Peixoto Fernandes 

Universidade e Escola: uma experiência UFRJ Extensão 

Jorge Luiz Santiago 
Rocha 

Projeto Universidade para Todos – UPT: impacto 

educacional no território de Irecê 

UNEB Extensão 

Carlos André 
Nunes da Rocha 

Extensão Universitária: projeto de extensão 
Ciência sobre Rodas 

UFRJ Extensão 

Denise Maria 
Quelha de Sá 

Metodologia: uma aproximação entre a academia e 
o ensino fundamental 

UFRJ Ensino 

Mediador: Alexandre Bortolini – PR5/UFRJ 

Sala 1 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 

Regina Celi Ribeiro 
Pereira 

“Era uma vez II: a emoção e a ação extensionista” UFRJ Extensão 

Deisi Akemi Iha 
Yoshida 

Rádio Web Universitária como Artefato 
Tecnológico no Processo Educacional Presencial e 

a Distância 
 

UTFPR Extensão 

Danilo de Abreu e 
Silva 

Produção Multimídia com Software Livre UNIFAL Produção Artística e 
Cultural 

Alice Fontes 
Ferreira 

Difusão do Conhecimento na Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB): uma proposta de 

implantação do repositório institucional 

UNEB Informação 

Mediador: Caio Loures – FCC/UFRJ 

Auditório CEMA 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 

9h 
- 

11h 

Evellin Pereira 
Dourado 

Influência da Cadeira Adaptada na Funcionalidade 
de Membros Superiores em Portadores de Paralisia 

Cerebral 
 

UFG Pesquisa 

Silvano Jose da 
Silva 

A Importância de Conhecer Norma Técnica UFRJ Engenharias 

Silvia Bochicchio Planejamento, Ordenamento do Uso e Ocupação 
dos Campi da Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB 

UNEB Arquitetura e 
Urbanismo 

Luiz Otávio de 
Souza Silva 

Programas Ambientais do CT: desafios na gestão 
ambiental pública 

UFRJ Gestão Ambiental 

Mediador: Fabricio Carvalho – PR3/UFRJ 
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Auditório PANGEA 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 

9h 
- 

11h 

Gilmar 
Constantino de 

Brito Junior 

Relato de Experiência do Curso de Apropriação 
Digital para Trabalhadores Públicos e Terceirizados 

da UFRJ 

UFRJ Extensão 

Lucimere Antunes 
dos Santos 

Índice de Envolvimento do Planejamento 
Estratégico de uma IFES. 

UFRRJ Pessoal 

Paulo Estevão 
Medeiros dos 

Santos 

Necessidades de Capacitação e Qualificação: um 
estudo avaliativo realizado com os servidores 

técnicos administrativos em educação ligados à 
decania do CCJE/UFRJ – período 2012-2014 

UFRJ Pessoal 

Vivian de Almeida 
Mattos 

Processo de Trabalho e Avaliação: renovando as 
perspectivas na avaliação de desempenho dos 

técnicos administrativos 

UNIRIO Pessoal 

Mediador: Maíta Carvalho – ECO/UFRJ 

 
PÔSTER 
 

Horário Autor(a) Título Instituição Eixo Temático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h 
- 

12h30 

Marilda Barroso 
Bottino 

Sensemaking Organizacional nas Relações do 
Público com seu Ambiente 

CEFET-RJ Comunicação 
Institucional 

Luciana Costa 
Souza 

Redescobrindo a Escrita na Terceira Idade: uma 
experiência educativa no contexto da UATI 

UNEB Extensão 

Juliana Melo Leite Ação de Intervenção Cultural, Artística no 
Município de Serrinha Através do Departamento 

de Educação Campus XI 

UNEB Extensão 

Michele Morgane 
de Melo Mattos 

Projetos com as Crianças da EEI/UFRJ: uma 
possibilidade de atuação dos técnicos em assuntos 

educacionais 

UFRJ Extensão 

Elvis Alessandro 
Fernando de 

Araújo 

Uso de Suítes Gratuitas para o Monitoramento das 
Ocorrências Relacionadas com Produtos Químicos 

UFRJ Ambiental 

Emanuele do 
Nascimento 

Paulino Pereira 

Acessibilidade em Mãos: tradução do simulado do 
processo seletivo do IFPB 2016 

IFPB Ensino 

Leandro Ferreira 
Gatinho 

Proposta de Parceria de Ensino de Tecnologia 
Gráfica 

UFRJ Produção Artística e 
Cultural 

Ana Lucia de 
Oliveira Carvalho 

Corredor do Sangue no Espaço Ciência Viva: uso 
da artéria gigante em diferentes mediações 

UFRJ Extensão 

Ananete de 
Oliveira Sampaio 

Gestão Universitária com Ênfase em Segurança 
Alimentar: qualidade de vida do trabalhador 

UNEB Governança 

Mediadores: Rita Cavaleire – PR3/UFRJ e Regina Célia– PR3/UFRJ 
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EIXO 1: Gestão Pública e Universidade 

 
▪ Gestão de Processos 
 
GESTÃO DE PROCESSOS: FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Sala 2 – de 9h a 11h 
Autoria: Osmário Pereira dos Santos – osmariosantos@tic.ufrj.br – Divisão de Contabilidade/UFRJ 
Resumo: 
A implantação da gestão de processos, para ser bem sucedida, depende, antes de tudo, da realização de forma adequada das 
etapas anteriores a ela. Assim, antes de se pensar em gerir os processos organizacionais, é preciso garantir que eles tenham 
sido identificados, mapeados e modelados de forma correta, viabilizando sua implantação. O primeiro passo para a 
implantação desse modelo de gestão é a elaboração do planejamento das ações a serem executadas. É preciso garantir, por 
meio de testes sucessivos, a viabilidade de execução dos processos que serão implantados, evitando dessa forma 
constrangimentos de última hora. Visamos à aplicação de um plano de comunicação voltado para todos aqueles que serão 
impactados de forma direta ou indireta pelas mudanças promovidas pelo novo modelo. Fazer a adequada gestão da mudança, 
comunicando a toda a organização a missão, a visão e os valores organizacionais, bem como esclarecer a contribuição que 
cada um dos colaboradores pode dar e declarar formalmente quais são os objetivos e metas a serem atingidos. É muito 
importante também capacitar os executores do processo. Assim sendo, a fase de treinamento não pode de forma alguma ser 
negligenciada, muito menos os recursos necessários à execução do projeto. São esses os fatores críticos de sucesso que 
garantem a implantação do modelo. 
Palavras-chave: gestão de processos – fatores críticos de sucesso – implantação da gestão de processos 
 

 

IMPLANTAÇÃO DA ISO 9001 NO SERVIÇO PÚBLICO: ESTUDO DE CASO EPLAN-CT/UFRJ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Marlene Barbosa Caldas – marlene@ct.ufrj.br – CT/UFRJ 
Coautoria(s): Douglas Machado Côrtes; Nelson Oliveira Santos 
Resumo: 
O EPLAN da Decania do CT, a partir do diagnóstico inicial e posterior plano de ação, iniciou o trabalho de implantação do 
Sistema de Gestão da Qualidade segundo os princípios da NBR- ISO 9001 no final de 2015. O setor do EPLAN compõe os 
processos finalísticos do CT e tem a missão de controlar a sua expansão física, conforme demandas dos usuários, dentro das 
normas regulamentares, fazendo um elo entre as unidades do CT e aprovação junto ao Conselho de Centro. Objetivo: 
Implantar uma gestão eficaz de reconhecimento internacional para fins de garantir o crescimento planejado e ordenado 
assegurando o atendimento às leis, decretos e normas vigentes. Metodologia: A partir do planejamento estratégico, da 
modelagem dos processos, da definição do escopo, da política e objetivos da qualidade, indicadores de controle e 
planejamento das auditorias de verificação do cumprimento dos requisitos da NBR ISO 9001:2015. Resultados pretendidos: 
Uma gestão eficaz baseada em resultados, garantindo a gestão da informação para tomada de decisão da alta direção e a plena 
satisfação dos usuários/cidadãos e todas as partes interessadas. 
Palavras-chave: Qualidade na Gestão Publica – Gestão por Resultados – ISO 9001 no Serviço Publico – Gestão por 
processo – Gestão da Qualidade 
 

 

REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL COMO VIABILIZADOR DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ CAMPUS MACAÉ 
Tipo de Apresentação: Pôster   13/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Ariela Cardoso da Silva – ariela.cardoso@yahoo.com.br – Polo Macaé/UFRJ 
Coautoria: Marla Granados Belarmino 
Resumo: 
A qualidade do serviço público está ligada às condições de trabalho e ao saber especializado dos responsáveis pela prestação 
de serviços à população. Dentro desse contexto, foi realizada pesquisa com o objetivo de responder a questão “Como técnicos 
administrativos da UFRJ Campus Macaé têm sido preparados para o desempenho de suas funções e prestação de serviços à 
sociedade?”. Para isso, foi aplicado um questionário aos servidores, no intuito de conhecer o ambiente de trabalho e as ações 
de treinamento oferecidas aos mesmos. Os dados iniciais da pesquisa apontam que, de um total de 45 entrevistados, 90,7% 
consideram que as estruturas físicas são de ruim a medianas, 87% não receberam treinamento para exercer as suas atividades e 
63% acreditam que a Universidade não incentiva seus funcionários a investirem em qualificação. Apesar das dificuldades 
enfrentadas, 63% se sentem motivados a realizar suas atividades. Diante dos resultados, podemos concluir que há necessidade 
de que a Universidade invista em ações capazes de propiciar um ambiente de trabalho de qualidade e treinamento para os seus 
técnicos administrativos, de modo a preservar e incentivar a motivação desses agentes públicos e possibilitar a prestação de 
um bom serviço à sociedade. 
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Palavras-chave: Administração Pública – Servidores Públicos – Condições de Trabalho – Capacitação – Motivação 
 

 

A METODOLOGIA “SELF-AUDIT” DA COPPEQ E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A MELHORIA DA 
GESTÃO DA QUALIDADE E DOS PROCESSOS NA UFRJ 
Tipo de Apresentação: Comunicação Oral   Auditório Roxinho – 13/9 – 9h a 11h 
Autoria: Luciana Lancellote Antunes – luciana@adc.coppe.ufrj.br – Coppe/UFRJ 
Coautoria: Fernando Antônio Miranda Sepulveda 
Resumo: 
A Assessoria de Gestão da Qualidade – COPPEQ/COPPE/UFRJ, ligada à Direção da COPPE, tem como objetivo a 
qualificação de servidores públicos e certificação Self-Audit de produtos e instalações em Sistemas de Gestão da Qualidade 
conforme as normas: NBR ISO 9001:2015: Saúde e Segurança no Trabalho; BSI OHSAS 18001:2007; NBR ISO 14001:2015 
para sistemas de gestão ambiental. Para aplicação da metodologia Self-Audit, a COPPEQ executa três etapas, sendo a primeira 
o curso de “SGQ – Sistema de Gestão de Qualidade” para os servidores públicos, visando à qualificação da instalação e 
aplicação do conhecimento adquirido pelo servidor no curso. A segunda etapa da metodologia consiste na elaboração e 
implementação do sistema de gestão pelo servidor nas instalações da UFRJ. A terceira etapa é desenvolvida pelos auditores 
líderes internacionais da COPPEQ, que realizam auditorias internas nas instalações para a certificação de qualidade Self-Audit. 
Foram certificadas 71 instalações até 2016. A certificação melhora a capacidade de mapeamento e desenvolvimento dos 
processos, elaboração de planejamento estratégico mais estruturado para atingir as metas, estabelecimento de procedimentos e 
qualidade nos serviços prestados pelo servidor e pelas instalações da UFRJ. 
Palavras-chave: Self-Audit – Sistema de Gestão da Qualidade – Auditorias – Processos – Planejamento Estratégico 
 

 

ORIENTAÇÃO EM PARES 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   Salão Nobre – 13/9 – 9h a 11h 
Autoria: Eduardo Nazareth Paiva – edu@hcte.ufrj.br – Programa de Pós-Graduação em História das Ciências, das Técnicas e 
da Epistemologia/UFRJ 
Resumo: 
A interação, especialmente a inicial, entre alunos de uma disciplina de Pós-Graduação de Introdução aos Estudos CTS é, via 
de regra, cercada de dificuldades consideráveis. Estas aparecem em especial no que diz respeito aos diferentes expertises dos 
alunos matriculados, repletos de informações e métodos específicos adquiridos ao longo de suas vivências acadêmicas e 
profissionais nas suas diferentes áreas de conhecimento. Esse quadro inspirou a adoção de uma estratégia de modelo de 
convivência acadêmica em sala de aula baseado em conceitos conhecidos como: Orientação em Pares, Peer Mentoring e Modelo 
Veterano-Calouro (Senpai e Kōhai). Para isso, o autor, professor colaborador voluntário, convidará seus alunos que já fizeram a 
disciplina a desempenhar papel de potenciais orientadores daqueles alunos cursando a disciplina pela primeira vez. Esse 
trabalho se propõe a observar a implantação dessa estratégia e seus desdobramentos. Além desses aspectos didático-
pedagógicos em sala de aula durante a realização da disciplina, espera-se a proliferação de outras oportunidades de 
relacionamentos interpessoais e outras orientações mais gerais provenientes daqueles que já estão adaptados ao curso, à 
universidade e à região. Esse suporte psicossocial pode também representar um melhor aproveitamento da turma como um 
todo ao longo do curso. 
Palavras-chave: Orientação em Pares – Peer Mentoring – Senpai Korai –Veterano-Calouro – Relacionamentos Interpessoais 
 

 

GERENCIANDO A PÓS-GRADUAÇÃO NUMA UNIVERSIDADE MULTICAMPI: O DESAFIO DOS CURSOS 
LATO SENSU NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
Tipo de apresentação: Pôster   13/09 – 9h a 11h 
Autoria: Julia Santana de Britto Cunha – jsbcunha@uneb.br – Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino e Pós-Graduação/UNEB 
Resumo: 
A UNEB possui 53 cursos de especialização em 23 departamentos por toda Bahia. A gerência de cursos de pós-graduação lato 
sensu numa extensão multicampi, com abrangência territorial que beneficia todo Estado, exige um trabalho muito bem 
planejado, flexível e atento às especificidades de cada região. Daí surge a necessidade de estratégias que desburocratizem esta 
relação. Neste cenário, a reestruturação do fluxo de processos existente é relevante para o êxito de um trabalho eficiente. As 
contingências pontuais e a necessidade de se atender às novas demandas educacionais precisam se ajustar a um modelo de 
gestão que atenda aos departamentos e à Gerência de Pós-Graduação; isto legitima uma condição diária de disparidades entre 
o teórico e o prático dentro dos trâmites organizacionais nos departamentos. Analisar estas variáveis in loco é fundamental para 
que se identifiquem acertos e pontos críticos na execução dos processos. Trabalhar nesse segmento da universidade pública 
implica identificar os obstrutores de eficiência e sua influência na execução de processos. Reestruturar essa base pela 
modelagem de processo propicia à Gerência de Pós-Graduação um modelo gerencial que permite um efetivo planejamento, 
controle e monitoramento de suas ações na criação e execução dos cursos lato sensu. 
Palavras-chave: Universidade Multicampi – Cursos de Especialização – Gerência de Pós-Graduação – Reestruturação de 
Processos 
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RESOLUÇÕES CEG, LEI Nº 9.784/99 E A APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS PROCESSO 
ADMINISTRATIVO ACADÊMICOS 
Tipo de apresentação: Pôster   14/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Bruno Gabriel Conti Fortunato – brunogabriel.fortunato@gmail.com – Polo Macaé/UFRJ 
Resumo: 
O presente trabalho tem por escopo analisar a aplicabilidade da Lei Federal nº 9.784/99 (Lei de Processo Administrativo 
Federal – LPAF) combinada com as resoluções CEG no que diz respeito aos processos administrativos no âmbito das 
Secretarias Acadêmicas. A partir do exame das expressões doutrinárias do direito e das normativas ora analisadas, busca-se 
investigar a extensão de sua incidência, tendo como premissa o fato de que a referida lei representa verdadeira fonte normativa 
primordial de ordenação da atuação administrativa. Também há necessidade de identificar na norma institucional (resoluções 
CEG), não obstante o seu papel regulamentar, o diálogo com as figuras jurídicas do ordenamento primário. 
Palavras-chave: Processualidade Administrativa – Processo Acadêmico – Lei nº 9.784/99 – Aplicabilidade – Fluxograma 
 

 

DIGITALIZAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA BIBLIOTECA DO CT 
Tipo de Apresentação: Comunicação Oral   13/09 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Moreno Barros – moreno@ct.ufrj.br – Centro de Tecnologia/UFRJ 
Resumo: 
A Biblioteca do Centro de Tecnologia (CT) recebe anualmente cerca de 800 teses e dissertações provenientes dos cursos de 
pós-graduação da COPPE. Em face do esgotamento do espaço físico da biblioteca e da constante necessidade de ampliar o 
acesso à produção intelectual da Universidade, a Biblioteca do CT vem se empenhando no esforço de digitalizar todo o seu 
acervo retrospectivo de teses e dissertações. A criação da Central de Memória Acadêmica permitiu a adoção de uma rotina de 
trabalho que envolve o descarte de duplicatas e a salvaguarda dos documentos originais. O objetivo deste trabalho é 
apresentar no SINTAE todo o atual processo de disseminação e salvaguarda das teses e dissertações do Centro de Tecnologia. 
Palavras-chave: Digitalização – Teses e Dissertações – Biblioteca – Arquivo 
 

 

ASSESSORIA À CÂMARA DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral    13/09 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Etienne Cesar Rosa Vaccarelli – varoceti@gmail.com – Seção de Gestão Pedagógica/UFPR 
Coautoria: Juliane Borges Pereira 
Resumo: 
O curso de Licenciatura em Educação do Campo (Lecampo) da UFPR – Setor Litoral – tem caráter especial e características 
marcantes, tais como a pedagogia da alternância e a itinerância de alunos e docentes (ação pioneira no Brasil). O curso é hoje, 
em numero de envolvidos, o maior curso UFPR – Setor Litoral, contando com 225 alunos (dados do 1º semestre de 2016), 
quinze servidores docentes com dedicação exclusiva e duas servidoras técnicas. Nesse contexto, não só o curso tem formas 
que fogem ao padrão dos cursos de graduação de modo geral; a assessoria (secretaria) técnica e pedagógica também demanda 
uma práxis diferenciada e impõe desafios ao profissional que nela trabalha. Na Lecampo, os alunos são povos do campo, 
historicamente alijados do direito de estudar. A itinerância desses alunos, que não estudam no Setor, apresenta desafios 
particulares. A comunicação da assessoria com eles se faz por meio telefônico ou pela internet (havendo entre eles iletrados 
digitais). Por vezes, surge também a necessidade de acompanhar os professores aos locais de aula (quilombos, assentamentos 
da reforma agrária, ilhéus etc.) para sanar dúvidas sobre procedimentos da Universidade (matrícula, calendário acadêmico, 
trancamento, horas formativas etc.), fazendo surgir, assim, a assessoria itinerante, prática inédita dentre os assessores de curso. 
Palavras-chave: Comunicação – Atividade-Meio – Assessoria de Curso – Educação do Campo – Itinerância 
 
 
▪ Pessoal 
 
ÍNDICE DE ENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE UMA IFES 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral    16/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Lucimere Antunes Santos – lucimereantunes@hotmail.com – Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos/UFRRJ 
Coautoria(s): Adriana Andrade Oliveira; João Gabriel Pereira Vargas da Silva; Monique Soares da Rosa; Vinicius de Araujo 
Ramos 
Resumo: 
A crise econômica vivida hoje e a instituição da GESPUBLICA (2005), com ênfase na transparência e na qualidade dos 
serviços prestados à sociedade, sinalizam a urgência de investimentos em pesquisas que possibilitem a apropriação de uma 
gestão mais eficiente das organizações públicas. A implantação do REUNI (2008) e as possibilidades de dimensionamento de 
pessoal das Instituições Federais de Ensino Superior apontam para a necessidade da realização de um planejamento 
estratégico dessas organizações, entendido como um processo colaborativo (MIZTINBERG, 1994). Assim, este estudo possui 
como objetivo propor um índice para avaliar o grau de envolvimento dos servidores com o planejamento organizacional: o 
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IPPO (Índice da Percepção do Planejamento Organizacional). O IPPO foi elaborado a partir da base de dados proveniente do 
Mapeamento da Força de Trabalho de uma IFES. A validação do IPPO foi realizada a partir do Alfa de Cronbach, que 
reportou um valor de 0,70. Entre os resultados alcançados, constatou-se que não há uma homogeneidade no conjunto dos 
servidores no que tange aos valores de IPPO (C.V. de 46%). Cerca de 34% tiveram valores de IPPO considerados baixos, 
enquanto 30% obtiveram valores altos. Assim sendo, a presente proposta de estudo possibilita identificar lacunas no processo 
de planejamento, permitindo um planejamento mais alinhado e efetivo.  
Palavras-chave: Planejamento Estratégico – Índice de Envolvimento – Gestão de Pessoas – Mapeamento da Força de 
Trabalho 
 

 

NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: UM ESTUDO AVALIATIVO REALIZADO COM 
OS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO LIGADOS À DECANIA DO 
CCJE/UFRJ – PERÍODO 2012-2014 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório Pangea – 11h a 12h30 
Autoria: Paulo Estevão Medeiros dos Santos – estevaofla@gmail.com – Decania CCJE/UFRJ 
Resumo:  
A utilização de técnicas e práticas voltadas para a gestão de pessoas na decania do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 
(CCJE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ainda é pouco disseminada pelo fato de não existirem planos 
específicos voltados para atender às necessidades do seu corpo técnico-administrativo, sendo este um dos motivos que 
influenciaram o autor na elaboração deste estudo avaliativo. O presente estudo teve como objetivo realizar uma avaliação 
sobre satisfação e necessidades de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos em educação ligados à 
Decania do CCJE da UFRJ. O instrumento de avaliação foi elaborado na forma de questionário do tipo misto, ou seja, foram 
utilizadas questões fechadas, em sua maioria dicotômicas, questões fechadas de múltipla escolha e questões abertas. Dos 34 
questionários enviados, 26 foram respondidos pelos servidores técnico-administrativos em educação, o que evidenciou o 
interesse do público-alvo sobre o tema. Dos 26 respondentes, 25 manifestaram suas sugestões, apontando melhorias 
construtivas.  
Palavras-chave: Avaliação – Decania do CCJE – Respondentes – Capacitação – Qualificação 
 

 

MOVIMENTAÇAO E ALOCAÇÃO NA UFRJ: NOVAS PRÁTICAS 
Tipo de apresentação: Pôster   13/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Madelon Moura de Vasconcelos  – madelon@pr4.ufrj.br – Pró-Reitoria de Pessoal/UFRJ 
Coautoria(s): Márcio Neves Paiva 
Resumo: 
O presente trabalho trata da forma aplicada pela gestão atual no que tange à Movimentação e Alocação de servidores técnico- 
administrativos nas diversas unidades de nossa Instituição Federal de Educação Superior (IFES). Antes não havia em nossa 
IFES uma metodologia que fundamentasse a lotação de nossos servidores em suas novas unidades. Atualmente há um esforço 
em otimizar os recursos humanos disponíveis fazendo um trabalho inicial de dimensionamento que precisa ser aprimorado 
com ajuda de todos os chefes de seção de pessoal. O objetivo final do presente trabalho é mostrar a importância, para todos 
os membros de nossa comunidade acadêmica, da gestão eficiente de recursos humanos. 
Palavras-chave: Movimentação – Alocação – Dimensionamento 
 

 

NÚCLEO DE ARTE E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
Tipo de apresentação: Pôster   14/09 – 11h a 12h30 
Autoria: Carlos Henrique Aurelio dos Santos – carlostoinde@pr4.ufrj.br – Coordenação de Política de Pessoal UFRJ 
Resumo: 
O NUCLART (Núcleo de Arte e Cultura para o Desenvolvimento de Competências) é o setor da DIAC (Divisão de 
Aperfeiçoamento na Carreira) que tem como objetivo proporcionar um espaço de desenvolvimento contínuo, que forneça ao 
Servidor Público da UFRJ, através de suas ações de cunho artístico ou cultural, a possibilidade de descobrir e desenvolver 
competências e habilidades que contribuirão para seu crescimento pessoal e profissional. Devido às múltiplas identidades 
microculturais presentes em nosso quadro de servidores, as práticas educativas voltadas para o desenvolvimento de 
competências devem ser cada vez mais plurais, possibilitando o enriquecimento dos debates e das relações no local de 
trabalho. Com isso, o NUCLART almeja estimular a criatividade, oferecer espaços para novas formas de expressão, promover 
o autoconhecimento e melhorar as relações interpessoais, agindo como instrumento importante no crescimento do servidor. 
Palavras-chave: Desenvolvimento – Arte – Educação – Pessoal 
 

 

TEATRO APLICADO AO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NA GESTÃO PÚBLICA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Sala 2 – 11h a 12h30 
Autoria: Carlos Henrique Aurelio dos Santos – carlostoinde@pr4.ufrj.br – Pró-Reitoria de Pessoal/UFRJ 



 

  Página 19  
  

Resumo: 
Este trabalho consiste em apresentar uma proposta de utilização do teatro como ferramenta de desenvolvimento de 
competências pessoais e profissionais, através de um conjunto de atividades que possibilitam o reconhecimento de aptidões e 
habilidades em seus participantes, estimulando o desenvolvimento de suas potencialidades e de suas relações pessoais e 
profissionais em seu ambiente de trabalho. Essa proposta de trabalho é oferecida aos servidores da UFRJ no formato de uma 
oficina e originou o projeto inicial do Núcleo de Arte e Cultura para o Desenvolvimento de Competências (NUCLART) da 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) da UFRJ. A metodologia da proposta é baseada na aplicação de jogos teatrais e técnicas 
específicas oriundas de um trabalho de pesquisa que associa o ensino do teatro às principais técnicas utilizadas no 
desenvolvimento de pessoal. 
Palavras-chave: Teatro – Educação – Desenvolvimento – Competências 
 

 

RH MOTIVACIONAL 
Tipo de apresentação: Pôster   14/09 – 11h a 12h30 
Autoria: Aline Lucia Marques Pacheco – aline@ct.ufrj.br – Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social/UFRJ 
Coautoria: Regina Célia Magalhães Waltenberg; Rosana Barreto de Siqueira Torres 
Resumo: 
Em 2014, o NIDES foi criado como Órgão Suplementar do Centro de Tecnologia (CT) da UFRJ, pela Resolução nº 03/2013 
do Conselho Universitário. Esta nova Unidade de Ensino apresenta como desafio a articulação dos grupos envolvidos e a 
criação de uma infraestrutura administrativa participativa para atender com eficácia os servidores. Com a criação do Setor de 
Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, surgiu a necessidade e a vontade de realizar um trabalho que pensasse na progressão 
funcional de forma criativa, individualizada e com estímulos voltados a motivação de seu corpo social. Objetivos: 1) estimular 
os Técnicos Administrativos em Educação à progressão; 2) classificar e avaliar os enquadramentos; 3) buscar cursos de 
aperfeiçoamento para capacitação e qualificação. Como metodologia, utiliza-se formulários e planilha eletrônica criados a 
partir de dados sobre escolaridade e níveis de capacitação e qualificação dos servidores. Promovem-se encontros presenciais e 
indicação de cursos previamente pesquisados na internet, incentivando o crescimento profissional e respeitando os interesses 
dos servidores dentro do ambiente organizacional de cada um. Como resultado, foi observado que este suporte oferecido pelo 
RH vem estimulando servidores que se encontravam desmotivados e desinformados a progredirem na carreira. 
Palavras-chave: Recursos Humanos – Gestão de Pessoas – Motivação – Plano de Carreira – Capacitação 
 

 

CONHECENDO OS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DA LIMPEZA DA UFRJ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Flávio Chedid Henriques – Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social/UFRJ – 
flaviochedid@gmail.com 
Coautoria: Vinícius Moura Barbati; Sérgio Dias Guimarães Junior; Caio Maia; Elena Yoshie José Veríssimo  
Resumo: 
Este resumo tem o intuito de apresentar o processo de construção de uma pesquisa com os trabalhadores terceirizados da 
limpeza da UFRJ conduzido pelo Grupo Trabalho Vivo do Instituto de Psicologia (IP) e pelo Núcleo de Solidariedade 
Técnica (SOLTEC/UFRJ), vinculado ao Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES). A origem desta 
parceria se deu em 2013 quando um técnico administrativo do NIDES realizou um curso de extensão no Instituto de 
Psicologia sobre Psicodinâmica do Trabalho e, junto com estudantes do referido Instituto, fez uma análise das situações 
vivenciadas por parte dos trabalhadores da limpeza deste campus. Em 2014, com a crise vivida pelos trabalhadores 
terceirizados, iniciamos uma pesquisa com o objetivo de investigar o nível de sofrimento patogênico oriundo do trabalho dos 
terceirizados alocados na universidade. Para obtenção dos dados empíricos, utilizamos o Inventário de Risco de Sofrimento 
Patogênico no Trabalho – IRST (Mendes & Araújo, 2012), instrumento psicométrico validado que se fundamenta no 
referencial teórico da Psicodinâmica do Trabalho. O questionário analisa a organização do trabalho a partir de três eixos: 
indignidade, utilidade e reconhecimento. Aplicamos o questionário com cerca de 150 trabalhadores de diversos prédios da 
UFRJ, dos quais analisamos 110, cujos resultados apresentaremos no IV SINTAE. 
Palavras-chave: Terceirização – Psicodinâmica do Trabalho – Saúde do Trabalhador 
 

 

INTRODUÇÃO À ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Marcos Porto Freitas da Rocha – porto.marcos@gmail.com – Polo Xerém/UFRJ 
Resumo: 
O autor apresenta uma breve introdução à Ética no Serviço Público; suas consequências legais; análise dos pontos 
fundamentais da Constituição Federal, do Código de Ética do Servidor Público (Dec. nº 1.171, de 22/06/94), da Lei do 
Servidor Público (Lei nº 8.112, de 1994) e da Lei da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), no que tangem à 
questão da ética profissional com ênfase nos principais “Deveres do Servidor Público” e “Vedações ao Servidor Público”. 
Tem-se como objetivos principais apresentar as questões éticas ao servidor público, mostrando, inclusive, implicações legais 
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de eventual aeticidade; discutir a ética profissional e incentivar a tomada de decisões eticamente convalidada pelos diplomas 
legais pátrios. O trabalho traz como conclusões a necessidade de divulgar as normas supracitadas, bem como de se 
desenvolver pesquisa de permeabilidade das mesmas. 
Palavras-chave: Ética no Serviço Público – Direitos do Servidor Público – Deveres do Servidor Público 
 

 

A LUTA PELA QUALIFICAÇÃO: O SINTUFRJ FRENTE À GLOBALIZAÇÃO 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Henrique de Oliveira Santos – oliveirahenrique1980@gmail.com – Faculdade de Medicina/UFRJ 
Resumo: 
O objetivo é explicar a posição do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (SINTUFRJ) com 
relação à ampliação do percentual pago ao servidor, decorrente de sua qualificação e especialização. Utilizaremos a 
metodologia de estudo de caso para examinarmos a agenda de luta do SINTUFRJ com relação ao tema, de janeiro de 2005 – 
data de promulgação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) – a maio de 2016. O 
argumento central, com base no referencial teórico-crítico de Milton Santos, aponta que a posição do Sindicato está 
relacionada ao combate à precarização do trabalhador resultante do processo de globalização. Este processo cria obstáculos à 
possibilidade de aumento do percentual pela especialização. A oferta de tal percentual, nos parâmetros considerados justos 
pelos trabalhadores, reduziria a diferença da porcentagem de incentivo entre a especialização e o mestrado. Isto traria em seu 
bojo crescimento considerável dos gastos do Estado, o que seria incompatível com o discurso neoliberal de Estado mínimo 
disseminado pelo fenômeno globalizante. A discussão torna-se extremamente necessária no momento em que o Presidente 
Interino Michel Temer cogita retirar o direito de receber o percentual em decorrência da qualificação dos servidores. 
Palavras-chave: SINTUFRJ – Globalização – Precarização do Trabalho – Qualificação do Servidor Técnico-Administrativo 
– PCCTAE 
 

 

PROGRAMA BEM-ESTAR NO PÓS-CARREIRA (PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA-
PPA/PR4/UFRJ) 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Adilson Couto de Souza Filho – adilson@pr4.ufrj.br – Pró-Reitoria de Pessoal/UFRJ 
Coautoria: Regina Dantas; André Luiz Chagas Pereira; Ivaneide Grizete 
Resumo: 
O PPA é um programa com projetos temáticos com uma série de ações de orientação, informação, reflexão, conscientização e 
cuidados com o processo de transição para aposentadoria (nova fase da vida). Tem ênfase na promoção do autoconhecimento 
e dos próprios cuidados, do reconhecimento de potencialidades e limitações; na prevenção de possíveis conflitos internos; na 
orientação financeira, seus relacionamentos, o sentido para vida; e, em especial, no apoio para o planejamento do seu futuro. É 
um trabalho multidisciplinar e de caráter biopsicossocial (corpo/mente/relacionamento) que propõe o bem-estar na nova fase 
da vida do servidor, preparando as pessoas na fase de pré-aposentadoria (ou já aposentadas) para uma nova realidade – o 
mundo fora do trabalho formal. A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) da UFRJ contribui assim para a cidadania, a Política de 
Pessoal, a saúde pública, a saúde do trabalhador e a responsabilidade social. “Transformar a aposentadoria na melhor fase da 
vida”, “Há tanta vida lá fora!” (Lulu Santos). 
Palavras-chave: Aposentadoria – Bem-Estar – Futuro – Saúde – Biopsicosocial 
 

 

“CADA TRABALHADOR DEVE SER SUJEITO DO SEU PROCESSO DE TRABALHO”: O PROCESSO DE 
CONSTITUIÇÃO DA PROGEPE/UNIRIO  
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Mariana Flores Fontes Paiva – mariana.paiva@unirio.br – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/UNIRIO 
Coautoria: Bruno Giovanni de Paula Pereira Rossotti; Lilia Candella de Oliveira Pinheiro 
Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo socializar a experiência vivenciada durante os anos de 2014 a 2016, quando da 
implantação de um projeto de intervenção para a constituição de uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Este projeto 
fundamenta-se em uma concepção do trabalho como uma atividade reflexiva, emancipatória e produtora de autonomia, de 
modo a estimular nos servidores a realização de processos de escolhas conscientes a respeito da realidade do trabalho no qual 
estão inseridos, tornando-se sujeitos do seu processo de trabalho. Objetiva-se romper com a estrutura hierarquizada, arbitrária, 
historicamente atravessada por práticas autoritárias da universidade em questão, buscando a possibilidade de criação de canais 
de participação. Objetiva-se ir na contramão de uma política de gestão autoritária, garantindo aos servidores espaços 
participativos e democráticos, fortalecendo-os politicamente, em uma dimensão coletiva. Pretende-se evidenciar os limites e 
desafios inerentes a esta proposta, executados ao longo dos anos citados, apresentando o plano de ação, bem como uma das 
práticas interventivas deslanchadas a partir de sua implantação. 
Palavras-chave: Trabalho – Gestão Pública – Autonomia 
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A IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TURNOS ININTERRUPTOS DE ATENDIMENTO E 
CONSEQUENTE REDUÇÃO DE JORNADA NA UFRJ 
Tipo de apresentação: Pôster   14/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Bruno Gabriel Conti Fortunato – brunogabriel.fortunato@gmail.com – Polo Macaé/UFRJ 
Resumo: 
A implantação do regime de turnos ou escalas permite a redução da jornada de trabalho dos servidores e é uma ferramenta de 
gestão sujeita ao juízo discricionário do dirigente máximo das entidades. Alinha-se aos novos paradigmas de uma gestão 
pública moderna, pautada no principio da eficiência. O presente trabalho pretende analisar a possibilidade de implantação do 
regime de turnos e escalas, com consequente redução da jornada de trabalho, sem redução da remuneração, na forma do 
Decreto nº 1.590, de 10 de agosto de 1995, no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este paradigma, 
reconhecidamente de interesse de todo o corpo técnico-administrativo das universidades e demais carreiras públicas, dialoga 
não só com a expectativa da efetiva implantação do previsto em legislação, mas também com uma proposta de administração 
gerencial moderna, da qual as universidades podem ser vanguarda. 
Palavras-chave: Flexibilização de Jornada – 30 Horas – Regime de Turnos ou Escalas – Decreto nº 1.590/1995 – UFRJ 
 

 

CICLO DE PALESTRAS E DEBATES: EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO – RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Sala 2 – 9h a 11h 
Autoria: Marina Oliveira Chagas – marinafarm@yahoo.com.br – Regional Jataí/UFG 
Coautoria: Leonor Paniago Rocha 
Resumo: 
A Universidade Federal de Goiás (UFG) se consolidou ao longo das décadas de 1960 e 1970 no bojo das políticas 
centralizadoras. Nesse período, não foram significativas as políticas de expansão e interiorização do ensino superior no estado 
de Goiás. A UFG/Campus Jataí (à época Campus Avançado de Jataí (CAJ), hoje, Regional Jataí) foi criada em março de 1980 
e compreende duas unidades: Jatobá e Riachuelo. Com a expansão dessa Regional, a partir do ano de 2008, intensificaram-se e 
ampliaram-se as atividades acadêmicas e administrativas. Por este motivo, diante da necessidade de aperfeiçoar o serviço para 
o atendimento na instituição, foi desenvolvido o projeto “Ciclo de Palestras e Debates: Excelência no Atendimento”. O 
objetivo do trabalho é relatar a experiência do Ciclo de Palestras utilizando a metodologia relato de experiência. O projeto, 
desenvolvido desde 2011 até hoje, se propõe ao aperfeiçoamento dos servidores técnico-administrativos e terceirizados que 
desempenham atividade de atendimento em coordenações de cursos, bibliotecas, assessorias e secretarias acadêmicas, com o 
objetivo de melhoria da competência técnica na execução das atividades, proporcionando momentos de integração entre os 
servidores. São realizados três encontros por ano, com temáticas diversas, como “Relacionamento Interpessoal”. O projeto 
tem alcançado a participação de todos. 
Palavras-chave: Capacitação – Ciclo de Palestras – Atendimento 
 

 

OS DESAFIOS NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Leonor Paniago Rocha – leonorpaniago.ufg@hotmail.com – Regional Jataí/UFG 
Coautoria: Marina Oliveira Chagas 
Resumo: 
O presente trabalho discute a realidade da Regional Jataí/Universidade Federal de Goiás a partir da chegada de discentes e 
servidores autodeclarados com deficiência, índios e quilombolas nessa instituição de ensino. Apresenta as ações realizadas pela 
Coordenação de Recursos Humanos da Regional Jataí (CODIRH), e demais coordenações, para incluí-los. Discute o acesso, 
permanência e inclusão na educação superior pública. A referida IF possui atualmente 45 alunos (em um universo de 3.000) 
com alguma deficiência em seus 25 cursos. Tem como objetivo esboçar o quadro da realidade da inclusão no ensino superior a 
partir do projeto de inclusão escolar impresso no Brasil por meio da legislação que inclui cotas para vários grupos antes 
alijados deste direito, apresentando a realidade vivida por essa Regional. Neste sentido, as discussões vão desde a acessibilidade 
arquitetônica até as atitudinais. 
Palavras-chave: Ensino Superior – Recursos Humanos – Inclusão – Acessibilidade – UFG/Regional Jataí 
 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: COMPETÊNCIA E PERFORMANCE PESSOAL, PROFISSIONAL E 
SOCIAL 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Adilson Couto de Souza Filho – adilson@pr4.ufrj.br – Pró-Reitoria de Pessoal/UFRJ 
Resumo: 
A Inteligência Emocional é a capacidade de sentir, entender e aplicar eficazmente o poder das emoções para obter resultados 
positivos na vida. É compreender nossos sentimentos e dos outros para melhor aplicarmos no cotidiano através do 
autoconhecimento, da autoconsciência, do autocontrole emocional, da automotivação e da empatia. Neste trabalho, será 
apresentado o Curso de Inteligência Emocional (capacitação em 60 horas), oferecido pela CPP/DIAC/PR4, como uma 
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proposta enriquecedora para os servidores da UFRJ. Este curso apresenta reflexões e informações sobre nossos padrões 
mentais e nossos resultados, bem como a forma como nos relacionamos conosco, com os outros e com as situações da vida 
(relacionamento intrapessoal e interpessoal). Esta apresentação tem por objetivo dar maior visibilidade ao trabalho 
desenvolvido, que contribui diretamente para o desenvolvimento, competência, performance, produtividade, relacionamentos 
e qualidade de vida do servidor e, por conseguinte, da instituição. “Não há receitas para lidar com seres humanos, mas há 
sempre alternativas que podem melhorar nossas ações, reações e resultados. Ou você entende suas emoções, ou se torna 
vítima delas!", “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças” (Charles 
Darwin). 
Palavras-chave: Autoconhecimento – Relacionamento – Emoções – Liderança – Bem Estar 
 

 

PROJETO GRUPO MULTIPROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS – GMDC 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Roberto Santos de Oliveira – roberto@ccsdecania.ufrj.br – Decania do Centro de Ciências da Saúde/UFRJ 
Coautoria: Joana D’Arc da Silva Trindade; Lucas Olive Pinho Silva Gomes; Hércules Antonio da Silva Souza; Eduardo de 
Souza Matos 
Resumo: 
A Administração Pública deve zelar pela melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao 
cidadão. Para isto, é fundamental a busca do desenvolvimento permanente do servidor público. Isso requer ações constantes 
de capacitação, visando atender aos postulados definidos no Decreto nº 5.707. Sabendo que o CCS possui 5.200 técnicos 
administrativos, 1.200 docentes, 24 Unidades Acadêmicas, 453 laboratórios de pesquisa, especificidades e exigências técnicas 
muitas vezes desconhecidas por aqueles que não trabalham nesse Centro, alguns profissionais se reuniram e criaram o Grupo 
Multiprofissional de Desenvolvimento de Competências – GMDC, cujo objetivo é a elaboração de cursos de capacitação que 
atendam às necessidades do CCS. A partir da experiência acumulada no desenvolvimento do curso de Formação de Brigada 
Voluntária de Incêndio (2012 a 2014), foram propostos em parceria com a PR-4, no ano de 2014, os seguintes cursos: 
Citometria de Fluxo – Básico, Bioterismo, Direito Administrativo para Servidor Público, Espectrometria de Massas, Boas 
Práticas de Laboratório e Segurança Química, Competência em Recursos Informacionais e Propriedade Intelectual e Primeiros 
Socorros. Somando uma carga horária de 536 horas, tendo todas as vagas esgotadas, prova-se, assim, o sucesso do GMDC. 
No ano de 2016, novos cursos já foram elaborados. 
Palavras-chave: Capacitação de Servidor Público – Treinamento e Desenvolvimento – Gestão de Recursos Humanos – 
Gestão Pública – Qualidade dos Serviços Públicos 
 

 

PROCESSO DE TRABALHO E AVALIAÇÃO: RENOVANDO AS PERSPECTIVAS NA AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório PANGEA – 9h a 11h 
Autoria: Vivian de Almeida Mattos – progepe.saapt@unirio.br – Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas/UNIRIO 
Coautoria: Ana Carla Casado de Lima; Luciana Aparecida Souza; Luisiane Costa Fernandes; Rodrigo Cunha Alves Ferreira 
Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo socializar a experiência vivenciada na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro na construção de uma proposta de avaliação de desempenho dos servidores 
técnico-administrativos. O Setor de Acompanhamento e Análise do Processo de Trabalho (SAAPT) tem como objetivo 
levantar, avaliar e acompanhar o processo de trabalho da Unirio em prol da construção de estratégias de intervenção com 
vistas à conscientização do trabalhador, estimulando-o para a atuação como sujeito de seu processo de trabalho. Desta forma, 
este setor, ao tornar-se responsável pelo gerenciamento destas avaliações de desempenho, iniciou um processo de modificação 
desse instrumento, definindo uma nova perspectiva que contrapõe a avaliação de caráter individual e unilateral. Esta proposta 
de avaliação busca identificar junto aos trabalhadores características das condições, organização e relações de trabalho que 
impactam no desenvolvimento das suas atividades e consequentemente da universidade. Desse modo, por meio da avaliação 
de desempenho, pode-se trazer a tona fatores do processo de trabalho institucional com vistas à construção coletiva de 
melhorias e mudanças necessárias. 
Palavras-chave: Processo de Trabalho – Serviço Público – Gestão de Pessoas 
 

 

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/REGIONAL JATAÍ – 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/09 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Marina Oliveira Chagas – marinafarm@yahoo.com.br – Regional Jataí/UFG 
Coautoria: Leonor Paniago Rocha; Virgínia Oliveira Chagas; Evellin Pereira 
Resumo: 
A política de capacitação e de desenvolvimento de pessoal criada pelo Decreto nº 5.707/2006 tem a finalidade de gerenciar 
ações de capacitação, suprindo a necessidade constante da qualificação dos servidores, primando pela eficiência e qualidade do 
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serviço público. A Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás (REJ/UFG), diante da política e das mudanças referentes à 
sua expansão ocorridas em 2008, com o aumento do quadro de servidores, oferece cursos de capacitação para servidores 
técnico-administrativos e docentes. Os cursos estão voltados a desenvolver competências relacionadas às suas atividades 
específicas e ao ambiente organizacional da instituição. Nesta perspectiva, o estudo tem como objetivo relatar a experiência 
dos cursos oferecidos na REJ/UFG desde 2008. Os cursos de aperfeiçoamento são oferecidos de janeiro a dezembro, sendo 
elaborado um programa para cada ano com a apresentação do conteúdo programático e cronograma da realização de cada 
curso, planejados de acordo com a demanda apresentada pela Regional. Os professores são escolhidos mediante a sua 
formação e experiência na área dos módulos a serem ministrados. De 2008 até 2015, foram ofertados 56 cursos de 
capacitação, com a participação de 708 servidores, dentre eles técnicos administrativos, docentes e terceirizados. 
Palavras-chave: Capacitação – Qualificação – Serviço Público – Qualidade 
 

 

PROGRAMA DE CURSOS ONLINE PARA SERVIDORES DA UTFPR 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Rozana Maria de Holanda Pinto – rozana@utfpr.edu.br – Secretaria de Desenvolvimento de Pessoas/UTFPR 
Resumo: 
O Programa de Cursos Online para Servidores da UTFPR foi implantado a fim de suprir a limitação de recursos financeiros, 
humanos e técnicos para a elaboração e aplicação de planos de capacitação pela área de Gestão de Pessoas da Universidade. O 
modelo online otimiza os recursos mobilizados (pessoas, tempo, equipamentos e instalações) e amplia a participação dos 
servidores dos treze campi distribuídos por todo o Estado do Paraná. Os cursos são viabilizados por meio da plataforma 
gratuita do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle e tem por objetivo atender às demandas de capacitação dos 
técnicos administrativos e docentes da UTFPR. A atuação de servidores, que participam como ministrantes dos cursos, 
permite a disseminação do conhecimento adquirido ao longo de suas carreiras. As etapas metodológicas que compõe o 
programa são: pesquisa para levantamento de necessidades de capacitação, planejamento dos cursos, convite e seleção de 
instrutores, capacitação dos instrutores e elaboração dos projetos, divulgação e inscrição dos servidores, acompanhamento e 
avaliação dos cursos, certificação dos participantes e pagamento dos instrutores, elaboração de relatório final. Como resultado 
final, obtêm-se ações de capacitação sustentáveis e com qualidade, que vêm sendo anualmente ampliadas em relação ao 
número vagas e de cursos oferecidos. 
Palavras-chave: Servidores Universitários – Capacitação Profissional – Cursos Online 
 

 
▪ Tecnologias da Informação 

 
CRIAÇÃO DO PRIMEIRO NÚCLEO DE TELEMEDICINA E TELESSAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO DO 
BRASIL 
Tipo de apresentação: Pôster   15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Gláucia Regina Motta da Silveira Castro – glauciacastro@glauciacastro.com – Pró-Reitoria de Pessoal/UFRJ 
Coautoria: Eduardo Oliveira dos Santos; José Augusto Panza Dias; Rosemarie Galvão Portella de Merino; Lucas Calil Fessel 
Resumo: 
A partir da criação do grupo de interesse especial da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) na área da Saúde do Servidor 
Público em 2011, formou-se a ideia de implantação de um novo núcleo de telemedicina e telessaúde, voltado para a área da 
saúde do servidor público e que fosse capaz, através de sua característica híbrida (parte saúde, parte gestão), de auxiliar os 
outros oito núcleos já existentes na UFRJ em sua interlocução com a Reitoria. Para que isso fosse possível, foi necessária uma 
parceria entre a CPST (Unidade vinculada à PR-4), a RUTE e o IPPMG. A oportunidade para a criação do Núcleo de 
Telemedicina e Telessaúde do Servidor Público veio com um acordo de cooperação técnica entre o Instituto de Pediatria e 
Puericultura Martagão Gesteira (IPPMG), a Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST) da Pró-Reitoria de 
Pessoal da UFRJ e a RUTE. A operação de implantação deste núcleo compreendeu a cessão de equipamentos pelo IPPMG 
com a autorização da RUTE e o compartilhamento de interesses e serviços entre estes e a CPST. Com o perfil voltado a 
favorecer a socialização dos recursos com a comunidade universitária da UFRJ, o Núcleo de Telemedicina e Telessaúde do 
Servidor Público, foi criada na CPST uma unidade que atua tanto na esfera da gestão de pessoal quanto na da atenção à saúde. 
Palavras-chave: Telessaúde – Servidor Público – Universidade – Saúde do Trabalhador – Parceria 
 

 

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB): UMA 
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Alice Fontes Ferreira – allicefontes@hotmail.com – UNEB 
Resumo: 
Pesquisa realizada na Universidade do Estado da Bahia, junto ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão e 
Tecnologias aplicadas à Educação, ofertado na modalidade profissional, com o objetivo de desenvolver Modelagem do 



 

  Página 24  
  

Repositório Institucional da UNEB para potencializar a difusão do conhecimento produzido na Universidade. Por meio de 
uma metodologia denominada Pesquisa Aplicada de Engajamento, a pesquisadora desenvolveu ações e consultas em diversas 
instâncias da Universidade e fora dela, articulando-se com os principais setores responsáveis pela difusão da produção 
científica da UNEB, a Editora Universitária e o Sistema de Bibliotecas. Com vinculação aos Grupos de Pesquisa 
Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade e Educação, tecnologias, difusão do conhecimento e modelagens de 
sistemas sociais, abordou sobre a diferenciação de pesquisa acadêmica e pesquisa aplicada, demonstrando que a pesquisa 
aplicada se fundamenta na teoria (pesquisa acadêmica) para direcionar as ações – a prática. Concluiu-se que o Repositório 
Institucional pode se caracterizar como uma importante ferramenta para a gestão do conhecimento, mapeamento das 
produções institucionais, preservação da memória da Universidade e o entraçamento de poderes e saberes, gerando novos 
poderes e novos saberes. Obteve-se como resultado a construção e implementação do ambiente. 
Palavras-chave: Repositório Institucional – Gestão do Conhecimento – Repositórios Digitais – Difusão do Conhecimento – 
Tecnologias Digitais 

 
 
▪ Meio Ambiente 

 
PROGRAMAS AMBIENTAIS DO CT: DESAFIOS NA GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Luiz Otávio de Souza Silva – otavio@ct.ufrj.br – Decania do Centro de Tecnologia/UFRJ 
Coautoria(s): Marlene Barbosa Caldas; Elvis Alessandro Fernando de Araújo 
Resumo: 
O ReciclaCT – criado em 2007 com base no Decreto nº 5.490/2006 – é um marco institucional na gestão de resíduos. No 
decorrer dos anos, a Gestão Ambiental do CT cria programas específicos para as várias áreas ambientais adotando como 
estratégias de atuação: adesão voluntária, ampla representatividade das unidades e a composição mista por diversas classes. Os 
Programas Ambientais do CT são um dos pilares do Sistema de Gestão Integrada que opera com um modelo seguindo 
princípios de normas nacionais e internacionais, busca uma gestão de excelência dos resíduos gerados, contribui para a 
construção de uma realidade socioambiental adequada aos valores do desenvolvimento tecnológico e desperta uma reflexão 
contínua capaz de inserir posturas sustentáveis nas atividades diárias do CT. 
Palavras-chave: Gestão Ambiental Pública – Conscientização Ambiental – Coleta Seletiva – Programas Ambientais – 
Decreto nº 5.940/2006 
 

 

USO DE SUITES GRATUITAS DE APLICATIVOS PARA O MONITORAMENTO DAS OCORRÊNCIAS 
RELACIONADAS COM PRODUTOS QUÍMICOS 
Tipo de apresentação: Pôster   16/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Elvis Alexandre Fernando de Araújo – elvis@ct.ufrj.br – Decania do CT/UFRJ 
Coautoria(s): Marlene Barbosa; Luiz Otávio Silva 
Resumo: 
Devido ao atual cenário econômico e à busca de aplicativos gratuitos para evitar gastos elevados com softwares, a fim de realizar 
atividades menos onerosas, o trabalho em questão apresenta o uso de suites gratuitas de aplicativos – nesse caso, Google Drive® 
– para o monitoramento prático e eficiente dos indicadores do programa do CT “Resíduos Perigosos”. Estes indicadores são 
ocorrências pré-definidas relacionadas com produtos químicos no Centro de Tecnologia. As Unidades monitoradas não serão 
identificadas neste trabalho para assegurar o sigilo da informação. As informações são obtidas por rondas realizadas pela 
equipe do CT “Resíduos Perigosos”. Existem resultados do programa desde o final de 2013 até os dias atuais, que já estão 
dentro do modelo atual de monitoramento. 
Palavras-chave: Resíduos Perigosos – Monitoramento – Aplicativos Gratuitos – Google Drive® 
 

 

PROJETO DE REÚSO DE ÁGUA EM DESTILADORES POR UNIDADES AUTÔNOMAS DE CAPTAÇÃO E 
BOMBEAMENTO 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Lucas Olive Pinho Silva Gomes – lopsgomes@gmail.com – Instituto de Biofísica/UFRJ 
Coautoria: Roberto Santos de Oliveira 
Resumo: 
O Estado do Rio de Janeiro atravessa nos tempos atuais um grande déficit de disponibilidade de água para consumo. Em 
paralelo, o desperdício de água potável através do processo de destilação atualmente realizado pela maioria dos destiladores 
dos laboratórios do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ é brutal. Em um estudo feito pela equipe do projeto, verificou-se 
que, para cada litro destilado, são desperdiçados, em média, 40 litros de água potável. Este valor chega a mais de 300 litros 
desperdiçados por litro destilado em alguns casos. A melhor maneira encontrada para a resolução desse problema foi 
desenvolver um sistema de reúso de água automatizado que devolva esta água para o sistema. Através de recursos financiados 
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pelo Fundo Verde da UFRJ, foi criada uma Unidade Piloto de reaproveitamento desta água em dois laboratórios, atingindo a 
marca de 30 mil litros de reúso por mês. Nesta Unidade Piloto, foram desenvolvidas as Unidades Autônomas de Captação e 
Bombeamento (UACB), que serão replicadas para todos os laboratórios com destiladores do CCS. O estudo, que visitou todos 
os laboratórios do Centro, aponta que, ao fim da instalação das UACBs em todos os laboratórios, serão reaproveitados 1,5 
milhão de litros por mês apenas no CCS, com retorno financeiro de 400 mil reais anuais de economia para a UFRJ na conta de 
água. 
Palavras-chave: Reúso de Água – Gestão de Recursos Hídricos – Destilação – Mecânica dos Fluidos – Inovação 
 

 

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Maria do Carmo Sant'Anna Mendes – carmoufrj@gmail.com – Superintendência Geral de Comunicação 
Social/UFRJ 
Resumo: 
Por processo de sustentabilidade entende-se “aquele onde se procura usar os recursos naturais de quaisquer ordens (animal, 
vegetal, mineral) que já existem em nosso ambiente natural, sem com isso agredir o meio ambiente, ajudando na preservação 
da fauna e flora local na região”. Exponho aqui algumas ideias para auxiliar esse sistema a ser implantado, de forma a respeitar 
o ecossistema, no campus, onde se tem uma vegetação de mata atlântica e alguns manguezais, a exemplo do que é feito na 
prática extrativista em algumas regiões brasileiras. Essas soluções seriam também uma forma ecologicamente correta de 
agregar valores, proporcionando melhores condições de vida à população local, que vive na periferia – moradores das 
comunidades da Favela da Maré, Vila do João, Parque União etc. 
Palavras-chave: Sustentabilidade – Recursos Naturais – Meio Ambiente – Matéria-Prima – Madeira 
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CUSTO NO SETOR PÚBLICO: CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE CONTROLE E GESTÃO NO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UNIVERSIDADE PÚBLICA (UFRB) 
Tipo de Apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Geovane Santana dos Santos – geovanesantana@ufrb.edu.br – Pró-Reitoria de Planejamento/UFRB 
Coautoria: Lucas Oliveira Dantas 
Resumo: 
O setor público representa uma forma organizacional importante para a sociedade, uma vez que seus gastos são pagos pelos 
contribuintes. Uma boa gestão nesse setor pode determinar o uso eficiente dos recursos; para isso é necessária a incorporação 
dos avanços ocorridos na contabilidade. O objetivo deste trabalho é propor um modelo de gestão de custos dos serviços de 
transporte da UFRB, dando subsídios para o controle e melhoria da eficiência econômica do mesmo. Trata-se de uma 
pesquisa exploratória, em que se buscou maior familiaridade com o problema e a descoberta de intuições; nos aspectos 
técnicos e operativos, uma pesquisa bibliográfica; no que se refere à fundamentação teórica, um estudo de caso, com 
aprofundamento do conhecimento sobre o controle dos custos do serviço de transportes e documental e consultas aos 
relatórios e dados dos sistemas que dão suporte ao departamento de transporte. Neste trabalho, foram descritos os avanços 
ocorridos na contabilidade de custos, assim como a importância da apropriação de custos no setor público. 
Concomitantemente, são identificados e apresentados os principais relatórios utilizados para coleta e análise dos custos, assim 
como a metodologia mais adequada para apuração dos custos no setor de transportes. O modelo gera informações para 
auxiliar e dar uma maior segurança na tomada de decisões. 
Palavras-chave: Custos – Custos no Setor Público – Custos no Departamento de Transporte 
 
 
▪ Comunicação Institucional 
 
PORTAL DE EVENTOS: NOVO PARADIGMA PARA CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDOS 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Ricardo Rodrigues Pereira – ricardo@reitoria.ufrj.br – Superintendência Geral de Comunicação Social/UFRJ 
Coautoria: Rudá Almeida; Marcela Portal 
Resumo: 
O Portal de Eventos é o resultado da observação, desde 2006, da demanda de divulgação de eventos promovidos pela UFRJ e 
encaminhados à Coordenadoria de Comunicação Social da UFRJ para serem publicizados em suas ferramentas de 
comunicação. O desafio identificado era o de conciliar o grande número de demandas à capacidade de apuração e construção 
dos conteúdos, visando à posterior publicação dos mesmos em uma das diversas plataformas disponíveis. Um passo 
importante foi o de identificarmos o nosso público-alvo, a infraestrutura tecnológica disponível, os recursos humanos de 
desenvolvimento e de gerenciamento e gestão. A “Construção Solidária” era a opção mais viável para dar vazão à grande 
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demanda que se evidenciava. A modelagem inicial das “regras de negócio” e gerenciamento de conteúdos foram concebidos 
no conceito de rede social e com a premissa de não abrir mão da democratização da informação. Em parceria com a SEGTIC, 
avaliamos e planejamos a construção de uma estrutura web que partiu de princípios como: plataforma livre, rápida 
implementação, escalabilidade e acessibilidade. Em meados de 2013, inauguramos a ferramenta, cujos números 
impressionaram pela conversão de visitas, além da gigante contribuição externa com conteúdos. No primeiro ano, alcançamos 
180 mil visualizações e impressionantes 1000 eventos cadastrados e divulgados. 
Palavras-chave: Portal de Eventos – Coletivo – Solidário – Construção Coletiva – Comunicação 
 

 

SENSEMAKING ORGANIZACIONAL NAS RELAÇÕES DO PÚBLICO COM SEU AMBIENTE 
Tipo de apresentação: Pôster   16/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Marilda Barroso Bottino 
Coautoria: Emmanuel Paiva de Andrade 
Resumo: 
A pesquisa investiga o modo como se cria cotidianamente significado no ambiente do Centro Federal de Educação 
Tecnológica (CEFET/RJ) a partir da análise dos fluxos de informação e conhecimento produzidos pelo público interno 
(docentes e administrativos) da instituição. Para isso, vai buscar contribuições teóricas fundamentalmente em Weick (1995), 
que introduz o conceito de sensemaking organizacional nas relações do público com o seu ambiente, e em Nonaka e Takeuchi 
(2008), que propõem mecanismos de conversão e compartilhamento capazes de gerar novos conhecimentos. Foi feito um 
estudo exploratório, envolvendo 16 docentes e 27 administrativos, em que se buscou fazer vir à tona questões relevantes não 
apenas para a relação do público com a instituição, mas também dos públicos entre si, particularmente da relação entre 
docentes e técnicos administrativos. Os resultados aportam para as diferentes perspectivas dos segmentos profissionais e 
como as políticas de comunicação e gestão estratégica da instituição têm mais reforçado do que mitigado essas dificuldades. 
Por isso é proposto, ao final, um conjunto de instrumentos que podem subsidiar uma futura revisão das referidas políticas, 
destacando o papel a ser desempenhado neste contexto pelos profissionais de relações públicas. 
Palavras-chave: Construção do Conhecimento – Criação de Significado – Relações Públicas – Organização 
 
 
▪ Cultura/Produção Artística e Cultural 
 
PROPOSTA DE PARCERIA DE ENSINO DE TECNOLOGIA GRÁFICA 
Tipo de apresentação: Pôster   16/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Leandro Ferreira Gatinho – leandro.ferreira.32@gmail.com – Gráfica Universitária/UFRJ 
Coautoria(s): Raquel Ferreira da Ponte 
Resumo: 
O curso de comunicação visual, principalmente a disciplina de Tecnologia e Artes Gráficas, não possui laboratórios e estrutura 
própria para complementar o conhecimento prático e técnico que os alunos tanto necessitam para sua vida acadêmica; assim, a 
Divisão Gráfica/UFRJ é parceira da Escola de Belas Artes, complementando o aprendizado dos alunos da disciplina de 
Tecnologia Gráfica no curso de Comunicação Visual Design, subentendendo que essa experiência trará um acréscimo 
significativo ao aprendizado universitário. A proposta é diminuir a distância entre teoria e prática. O projeto busca ser 
elaborado de acordo com o processo produtivo para que os alunos compreendam como o conhecimento de produção gráfica 
contribui para o processo de criação e busca apresentar ao aluno as diferentes possibilidades de reprodução das imagens entre 
setores de pré-impressão, impressão e pós-impressão das artes gráficas e apresentá-lo os dados sobre o planejamento, o 
gerenciamento, a criação e a execução de projetos gráficos. 
Palavras-chave: Parceria Universitária – Complementação Prática – Técnicas Gráficas – Ensino Presencial 
 

 

PRODUÇÃO MULTIMÍDIA COM SOFTWARE LIVRE 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral    16/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Danilo de Abreu e Silva – danilo.silva@unifal-mg.edu.br – Campus Poços de Caldas/UNIFAL 
Resumo: 
O universo da criação multimídia tem se expandido nos últimos anos juntamente com a acelerada evolução tecnológica e o 
maior acesso das pessoas a câmeras, smartfones, computadores e internet. Porém, o desenvolvimento artístico, bem como 
científico, muitas vezes fica atrelado aos sistemas proprietários de direitos autorais e patentes, que controlam e muitas vezes 
impedem a utilização de produtos, conhecimentos e equipamentos. A UNIFAL-MG/Ccampus Poços adota o uso de softwares 
e sistemas operacionais livres nos laboratórios de informática dos discentes. Enquanto instituição pública de ensino, essa 
política é muito importante por possibilitar a economia de recursos que seriam gastos com softwares e licenças proprietárias, 
além de fomentar o desenvolvimento desses sistemas livres e permitir aos discentes experimentar e aprender a utilizar esses 
meios. Com software livre é possível instalar e utilizar as plataformas livre e gratuitamente, bem como receber suporte nos 
fóruns virtuais. Nas produções da Unifal de Poços utilizamos, por exemplo, o Kdenlive para edição de vídeos, o Gimp para 
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edição de fotografias, o Audacity para áudio e o Inkscape para produção de imagens. Dessa maneira, podemos fazer a 
produção de maneira mais livre e sustentável, com qualidade profissional e contribuindo para a expansão dos sistemas livres. 
Palavras-chave: Multimídia – Software Livre – Linux – Arte – Cultura 
 

 

OLHARES SOB A PAISAGEM DE CIDADES BRASILEIRAS: UNIVERSITÁRIOS INSERIDOS NO 
UNIVERSO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER – RESULTADOS DE 2015 
Tipo de apresentação: Pôster   13/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Cristiane Pires Teixeira – cristianepirest@yahoo.com.br – Polo Macaé/UFRJ 
Coautoria: Jeanete Simone Fendeler Höelz; Daniele Gravina de Azevedo; Andrea de Azevedo Oliveira dos Santos; Blandina 
Daniel Babo de Oliveira Piccinini 
Resumo: 
O presente trabalho apresenta resultados do Projeto Olhares sobre a paisagem de cidades brasileiras. O projeto consiste em 
universitários inseridos no universo da cultura, do esporte e do lazer, e foi desenvolvido no ano de 2015 no campus 
Macaé/UFRJ. Esse projeto caracteriza-se por atividade educativo-cultural e visa promover a integração dos universitários, 
contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento e sua disseminação, além de viabilizar estudos sobre condições mais 
adequadas para garantir a permanência dos mesmos e a diminuição da evasão. O projeto foi metodologicamente desenvolvido 
por meio de visitação aos espaços culturais, esportivos e de lazer e da apresentação dos relatos de experiência dos 
universitários em eventos extensionistas. Para avaliação das atividades, o método de coleta de dados utilizado foi um 
questionário aos universitários com questões abertas e fechadas. Este trabalho apresenta como recorte a viagem com roteiro 
ao Museu do Forte de Copacabana, ao Restaurante Universitário do campus da Ilha do Fundão e ao Museu Nacional de 
História Natural. O resultado da análise das questões respondidas por 29 universitários revelou que a maioria avaliou a 
atividade como fonte de enriquecimento pessoal, descontração e socialização, de produção de novos conhecimentos e da 
conscientização para valorização e preservação histórica, geográfica e/ou ambiental. 
Palavras-chave: Universitários – Viagens – Evasão – Atividade Educativo-Cultural 
 

 
▪ Saúde do Trabalhador 
 
AGITA CT 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Paulo Cesar de Castro Paiva – paivapc@globo.com – Pró-Reitoria de Pessoal/UFRJ 
Coautoria: Ana Mallet; Carla do Nascimento; Maísa Cruz Martins; Josete dos Santos Lima 
Resumo: 
Sedentarismo e hábitos alimentares inadequados são considerados potenciais fatores de risco para o desenvolvimento do 
sobrepeso e da obesidade e, em consequência, o surgimento de doenças cardiovasculares. O estímulo à prática de atividade 
física e a mudanças dos hábitos alimentares são fundamentais para a prevenção desse quadro. O projeto Agita CT tem como 
objetivos estimular, através de metodologias educativas e de intervenção, a prática da atividade física no ambiente de trabalho, 
a alimentação saudável e a integração entre servidores, alunos e terceirizados da UFRJ. O projeto teve início em março de 
2016 e tem como estratégia a realização de oficinas de promoção em saúde que são realizadas por equipe multidisciplinar com 
a participação dos programas de promoção em saúde da Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador, do Instituto de 
Nutrição Josué de Castro e do Espaço Saúde/SINTUFRJ. O projeto tem o apoio da Decania do CT e suas Unidades e vem 
mobilizando a comunidade universitária tanto no apoio quanto no despertar do estímulo aos cuidados com a saúde, base 
fundamental para uma melhor qualidade de vida. A primeira avaliação geral de resultados do Agita CT está prevista para julho 
de 2016. 
Palavras-chave: Doença Cardiovascular – Atividade Física – Alimentação – Prevenção 
 

 

CPST E DINAAC: CRIAÇÃO DA REDE COLABORATIVA PARA A ACESSIBILIDADE 
Tipo de apresentação: Pôster   13/09 – 11h a 12h30 
Autoria: Gláucia Regina Motta da Silveira Castro – glauciacastro@glauciacastro.com – Seção de Educação e Promoção à 
Saúde/UFRJ 
Coautoria: Rita de Cássia Oliveira Gomes; Eduardo Oliveira dos Santos; Emílio Dias de Souza; Lucas Calil Fessel 
Resumo: 
A Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador (CPST) e a Divisão de Inclusão, Acessibilidade e Assuntos 
Comunitários (DINAAC) da Superintendência Geral de Políticas Estudantis (SUPEREST) têm participado de várias 
iniciativas em parceria. Projetos como o levantamento do número e localização dos servidores portadores de deficiência na 
UFRJ e Webconferências sobre o tema Acessibilidade no Trabalho e Acessibilidade para o trabalhador LGBT são assuntos 
que vêm sendo tratados em conjunto pelas duas áreas. Da evolução dessa parceria, surgiu a ideia da criação da “Rede 
Colaborativa para a Acessibilidade”, utilizando-se os recursos da telemedicina, disponíveis na CPST, e o conhecimento da 
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DINAAC acerca das necessidades de acessibilidade na UFRJ e apoio através de fornecimento de estagiário e de equipamentos 
de informática. Avançando na proposta, foi elaborado um projeto que visa à ampliação das ações de acessibilidade através da 
proposta à Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) de criação de um grupo de interesse especial a fim de discutir a 
temática de forma pluri-institucional, socializando assim os conhecimentos e experiências vividas pelas universidades públicas, 
com o objetivo de criação de uma rede que possa se retroalimentar com discussões e projetos para a melhoria das condições 
de acessibilidade para as comunidades universitárias. 
Palavras-chave: Acessibilidade – Universidade – Telessaúde – Saúde do Trabalhador – Parceria 
 

 

TREINAMENTO PARA TRABALHOS SEGUROS EM ALTURA (NR-35)  
Tipo de apresentação: Pôster   14/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Alessandro do Casal Azevedo da Silva – adocasal@yahoo.com – Pró-Reitoria de Pessoal/UFRJ 
Coautoria: Valter Gomes Tardio Neto; Angela Grey de Oliveira Braga da Silva 
Resumo: 
O treinamento da NR-35 visa garantir e proteger o profissional no exercício da profissão considerada de risco. A norma 
determina requisitos mínimos para a proteção do trabalhador que executa trabalho em altura e estipula um curso de duração 
de 8 horas para trabalhadores e 40 horas para supervisores, obrigatório para aqueles que exercem a supervisão do trabalho em 
altura. Busca tornar o exercício seguro, determinando procedimentos adequados para todos os envolvidos na atividade, tanto 
para profissionais quanto para os empregadores. São consideradas trabalho em altura atividades efetuadas a partir de 2m (dois 
metros) de altura da base principal. Entre os principais elementos da norma estão: utilização correta dos EPIs (equipamento 
de proteção individual), utilização correta de sistemas de ancoragem, emergência e salvamento em caso de quedas, análise de 
risco e inspeção de cordas, entre outros requisitos. O curso é válido por dois anos e todo profissional deverá reciclar os 
conhecimentos ao fim deste período. 
Palavras-chave: Trabalho em Altura – Atividade Segura – Norma Regulamentadora nº 35 
 

 

A SAÚDE DO TRABALHADOR: UM OLHAR PARA OS RISCOS OCUPACIONAIS DOS SERVIDORES IFC – 
CAMPUS CAMBORIÚ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório Roxinho – 11h a 12h30 
Autoria: Maria Angelica de Moraes Assumpção Pimenta – angelica@ifc-camboriu.edu.br – Campus Camburiu/IFC 
Coautoria: Nelza de Moura 
Resumo: 
Com a criação da “Política de Atenção à Saúde do Servidor”, tornou-se imperativo o desenvolvimento de ações de promoção 
à saúde entre os servidores das instituições federais. Percebe-se que há um número significativo de ocorrência de acidentes 
envolvendo servidores e, mesmo com o desenvolvimento de atividades de promoção à saúde, a instituição não apresenta ainda 
um programa específico, relacionado à análise dos riscos a que estão expostos. Nesse sentido, este estudo tem por objetivo 
conhecer os riscos ocupacionais dos servidores do IFC – Campus Camboriú, a fim de subsidiar o planejamento e 
aplicabilidade de ações de promoção à saúde dos servidores. A pesquisa foi realizada através de observação da realidade e de 
entrevistas a servidores responsáveis pelas atividades agropecuárias e setores de produção. A análise do conteúdo revelou que 
muitos servidores que atuam no campo estão sujeitos a riscos ocupacionais iminentes, como os de acidentes com materiais 
perfurocortantes, além de riscos de acidentes causados por animais nos setores de produção, bem como o risco de 
intoxicações por agrotóxicos. Evidenciou-se que se faz necessário um serviço de atenção à saúde ocupacional com foco na 
promoção à saúde do servidor, minimizando os riscos de acidentes através de ações de promoção, sensibilização e prevenção 
na instituição. 
Palavras-chave: Saúde do Servidor – Promoção em Saúde – Saúde do Trabalhador – Riscos Ocupacionais – Atividades 
Agropecuárias 
 

 

PROJETO SAÚDE NA MEDIDA CERTA 2015: PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ESTÍMULO 
A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM TRABALHADORES DA UFRJ 
Tipo de apresentação: Pôster   15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Vanessa Chaia Kaippert – vanessa@nutricao.ufrj.br – Instituto de Nutrição Josué de Castro/UFRJ 
Coautoria: Ana Luísa Kremer Faller; Carla do Nascimento; Eliane Fialho de Oliveira; Marcelly Cunha Oliveira dos Santos 
Lopes 
Resumo: 
O projeto Saúde na Medida Certa, desenvolvido pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro e pelo Espaço Saúde/SINTUFRJ, 
tem como objetivo oferecer aos servidores um programa de exercícios físicos e aconselhamento nutricional durante períodos 
de quatro meses, visando à promoção da saúde, à melhoria da qualidade de vida e à prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, utilizando a competição para estimular a adesão. O objetivo deste trabalho é apresentar os principais resultados 
da edição 2015. No início e no final do projeto, foram realizadas avaliações nutricionais e exames bioquímicos. Ao longo do 
projeto, foram realizadas consultas nutricionais e atividades coletivas de promoção da alimentação saudável. Os participantes 
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foram orientados a seguir um programa de exercícios aeróbios e de força, no mínimo três vezes por semana. Também foram 
realizadas atividades coletivas de caminhada e corrida. A média de perda de peso dos participantes foi de 1,8kg. Os servidores 
que tiveram os melhores resultados apresentaram perdas de 5,9kg, 10,3kg e 2,8kg. Considerando os valores médios, foram 
observadas reduções significativas de índice de massa corporal, perímetro da cintura, gordura corporal e hemoglobina glicada, 
e aumento significativo da massa muscular, indicadores relacionados à melhoria da saúde do trabalhador. 
Palavras-chave: Promoção da Saúde – Saúde do Trabalhador – Educação Alimentar e Nutricional – Atividade Física 
 

 

PRIMEIRO TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS DO LABORATÓRIO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/IQ/UFRJ  
Tipo de Apresentação: Pôster   14/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Angela Grey de Oliveira Braga da Silva – angelagrey2@hotmail.com – Instituto de Química/UFRJ 
Resumo: 
Os primeiros socorros são procedimentos de emergência, os quais devem ser aplicados a vítimas de acidentes, mal súbito ou 
em perigo de morte, com o intuito de manter a vida, procurando evitar o agravamento do quadro no qual a pessoa se 
encontra. É uma ação individual ou coletiva de auxílio ao próximo até que o socorro avançado chegue para prestar uma 
assistência mais minuciosa e definitiva. O Treinamento em Primeiros Socorros no Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico/IQ/UFRJ visa contribuir para a capacitação do servidor na prestação de socorro a vítimas de acidentes no local 
de trabalho, com a finalidade de promover ação mais estruturada com conhecimentos de procedimentos de primeiros 
socorros até a chegada de assistência qualificada e/ou encaminhamento de vítimas de acidentes a um hospital ou para uma 
unidade de atendimento de emergência. A apresentação do Pôster tem o intuito de informar ao público do SINTAE como se 
deu o treinamento ocorrido no LADETEC, onde foi desenvolvido através de aulas teóricas e praticas e mostrar as fases do 
desenvolvimento do treinamento em que toda a equipe que trabalha no laboratório foi mobilizada a participar. 
Palavras-chave: Primeiros Socorros – Capacitação do Servidor – Manutenção da Vida 
 

 

TREINAMENTO SIMULADO DE ABANDONO LADETEC 
Tipo de Apresentação: Pôster   14/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Diva Tiemi Shinoda – diva@pr4.ufrj.br – Pró-Reitoria de Pessoal/UFRJ 
Resumo: 
Historicamente, podemos identificar vários acidentes envolvendo incêndios. O Instituto Sprinkler Brasil efetua 
monitoramento diário de notícias veiculadas nas diversas redes de comunicação acerca de ocorrências de incêndio em 
estabelecimentos comerciais e industriais. No Brasil, em 2015, temos registro de 124 ocorrências noticiadas em 
estabelecimentos educacionais. Este trabalho mostra as fases de desenvolvimento do treinamento, que pode promover 
melhoria na atuação da população fixa e flutuante da unidade, tornando-a capaz de atuar em uma situação real de emergência. 
A importância da abordagem deste tema é alertar para o preparo necessário de todos os servidores que trabalham na unidade, 
dos procedimentos que ordenam as ações coordenadas de abandono de uma edificação. Para medir e identificar os resultados, 
foram realizados monitoramentos através de observadores, servidores de outra unidade (CPST), que coletaram os dados 
durante o exercício do treinamento de abandono. A consolidação e a avaliação dos resultados comportamentais foram 
realizadas após o término do treinamento pelos observadores, os responsáveis pela unidade e os monitores para, 
posteriormente, guiar as recomendações a serem observadas e seguidas visando promover melhoria contínua do treinamento. 
Palavras-chave: Simulado de Abandono – Treinamento em Emergência – Segurança 
 
 
▪ Saúde nos Hospitais Universitários 

 
IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE DILUIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS NO HUCFF 
Tipo de apresentação: Pôster   14/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Marcelo Torres Cardoso – marcelotc@hucff.ufrj.br – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ 
Resumo: 
A prestação da assistência à saúde é um ato praticado por vários profissionais que compõem a atual equipe multiprofissional 
nas unidades de saúde. O objetivo comum, no que tange à administração de medicamentos, é que esta seja realizada de forma 
segura, considerando a qualidade e eficácia dessa ação para com os pacientes. Baseado neste princípio, o trabalho apresentado 
vem demonstrar a importância da implantação de uma central de diluição de antimicrobianos no HUCFF. Em acordo com as 
normas atuais para os serviços de Farmácia Hospitalar, deveremos considerar a eficácia, a segurança do paciente, a fármaco-
economia, dentre outros parâmetros voltados aos pacientes. 
Palavras-chave: Diluição – Dose Unitária – Estabilidade de Medicamentos – Antimicrobianos – Reconstituição 
 
 
 



 

  Página 30  
  

▪ Informação 

 
SISTEMA DE MAPEAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DA UFRRJ: UMA PROPOSTA FUTURA DE 
SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Sala 2 – 9h a 11h 
Autoria: Nilton José Rizzo – rizzo@i805.com.br – UFRRJ 
Coautoria: Gustavo Gomes da Silva; Luis Paulo Oliveira da Silva; Robert Gebhardt de Oliveira Junior; Lucimere Antunes 
Santos 
Resumo: 
O projeto realiza um levantamento de informações relacionadas a todo pessoal que desenvolve trabalho na instituição. 
Heurísticas de análises quantitativas e qualitativas são aplicadas diante das variáveis adquiridas, no intuito de conhecer, de 
forma integral, os perfis dos profissionais e suas atividades envolvidas com trabalho. Sendo assim, informações relevantes à 
instituição podem ser identificadas, tais como: possíveis aposentadorias, lacunas de competências para melhor planejamento 
de capacitações, perfil relativo às vagas que possibilitarão melhor definir os processos de concursos e contratação de 
terceirizados, entre outros benefícios. Com o objetivo de automatizar e otimizar o processo de trabalho de mapeamento e, 
posteriormente, a gestão de pessoas da universidade, está sendo implementado um sistema computacional, intitulado SISMAP, 
onde a coleta de dados sobre os profissionais é realizada a partir de um questionário e alocada no banco de dados. 
Posteriormente, faz-se a análise dos dados e geram-se relatórios com estatísticas que serviram como diagnóstico para a 
instituição. O SISMAP é composto por dois módulos, sendo o “Módulo Mobile” responsável pela coleta de dados do 
questionário e o “Módulo Servidor” responsável pela consolidação dos dados e geração de relatórios analíticos para orientar o 
processo decisório. 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas – Diagnóstico de Processos – Gestão de Informação – Banco de Dados  
 

 

LIVRO LEVE: QUANDO PUDER LER, PEGUE UM; QUANDO QUISER DESAPEGAR, DEIXE OUTRO 
Tipo de apresentação: Pôster   14/09 – 11h a 12h30 
Autoria: Bárbara Michelle de Melo Nóbrega – barbarella@if.ufrj.br – Gabinete do Diretor da Biblioteca Central UFRJ 
Coautoria: Robson da Silva Teixeira 
Resumo: 
Do ponto de vista de Freire (1994), a leitura é um ato que se aprende praticando, mas não a partir da compreensão errônea 
que às vezes se tem do ato de ler, da leitura maquinal e literal de capítulos e partes de livros sem corpo e sem alma a que são 
submetidos os alunos a cada novo semestre, em nome da formação científica. Com base nesse conceito, o objetivo principal é 
sensibilizar o público da Biblioteca do Instituto de Física para a importância da leitura, para ler e compartilhar. O projeto 
“Livro Leve”, porém, ainda se encontra em sua primeira etapa, que consiste em arrecadar entre a comunidade acadêmica do 
Instituto de Física obras de literatura em geral. Posteriormente – em um ambiente híbrido de uma área comum da biblioteca – 
essas obras serão disponibilizadas e partilhadas pelos usuários entre si, contribuindo assim para popularizar o papel da 
biblioteca universitária também como um “terceiro lugar”: um lugar onde se escolhe estar e onde a utilização coletiva e a 
interação social possam propiciar momentos de descompressão e troca de ideias. Espera-se, com o desenvolvimento desse 
projeto, cooperar com o incentivo à leitura e colaborar para o estímulo à inovação na biblioteca em que se desenrola, 
multiplicando a importância da biblioteca universitária. 
Palavras-chave: Troca de Livros – Biblioteca Universitária – Incentivo à Leitura 
 

 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DOCUMENTAL 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Gilmar Constantino de Brito Junior – gc7266@hotmail.com – Divisão e Gestão Documental da Informação/UFRJ 
Resumo: 
A implantação do curso de gestão documental visa capacitar todos os servidores (técnicos e docentes) a tratar a documentação 
produzida, tramitada e arquivada pelos departamentos, possibilitando uma melhor preservação e recuperação das informações 
produzidas, facilitando toda a atividade, tanto fim quanto meio. O curso pretende também conscientizar os servidores para a 
importância do tratamento documental para a preservação da memória da instituição, instrumentalizando não só o setor em 
que trabalha, mas todo o corpo universitário e a sociedade, facilitando o acesso a conhecimentos visando à resolução de algum 
problema administrativo ou acadêmico.  
Palavras-chave: Informação – Gestão – Documentos 
 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA NO CONTEXTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Daniel Ribeiro dos Santos – danielrds@id.uff.br – Superintendência de Documentação/UFF 
Coautoria: Fabiana de Melo Amaral Gonçalves Pinto 
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Resumo: 
A Superintendência de Documentação da Universidade Federal Fluminense vem buscando, através de grupos de trabalho 
especializados, desenvolver estratégias para melhoria de serviços no âmbito do seu Sistema de Bibliotecas e Arquivos. Nesse 
contexto, a formação continuada tem sido alvo de estudo de um grupo interdisciplinar, envolvendo bibliotecários e 
arquivistas, no intuito de construir um programa de formação continuada para atender as demandas específicas desses 
profissionais e dos demais servidores do sistema. O programa, que está sendo construído pelo Grupo de Trabalho Formação 
Continuada, vem desenvolvendo e estimulando de forma gradativa o aprimoramento de habilidades e competências para 
melhor desempenho profissional, individual e em equipe. O plano de ação aprecia o mapeamento de demandas 
informacionais, de competências exigidas dos profissionais, o planejamento de cursos de atualização, treinamentos práticos, 
capacitações de instrutores e a produção de material didático de suporte ao profissional em suas práticas e ambiente de 
atuação. O grupo de trabalho busca ainda elaborar um programa de acolhimento e treinamento de novos servidores, 
objetivando a ambientação, instrução sumária e identificação de perfis profissionais. 
Palavras-chave: Formação Continuada – Competência Profissional – Competência Informacional – Atualização Profissional 
– Capacitação Profissional 
 

 

DIVULGAÇÃO DO ACERVO PEGUE LEVE PARA DOAÇÃO DE ITENS DA BIBLIOTECA DO INSTITUTO 
DE QUÍMICA/UFRJ 
Tipo de apresentação: Pôster   13/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Heloisa Helena Costa – heloisa@iq.ufrj.br – Instituto de Química/UFRJ 
Coautoria: Cristiana Barcellos Passinato; Érica Silva dos Santos Ferrari 
Resumo: 
A Biblioteca Jorge de Abreu Coutinho do Instituto de Química possui acervo especializado na área de Química no que tange 
aos temas voltados para os níveis superiores de graduação e pós-graduação oferecidos pela unidade, contando com livros, 
revistas, periódicos e folhetos. Entretanto, há material recebido por doação que não atende ao acervo. Devido ao espaço 
limitado da biblioteca, e para não ser descartado, o material que não é incorporado é disposto em um local denominado 
“Pegue e Leve”. A ideia desse formato de oferecimento à comunidade foi inspirada em projeto da biblioteca José de Alencar 
da Faculdade de Letras desta mesma universidade, que consiste na troca de materiais para o incentivo à leitura. Este trabalho 
pretende apresentar o projeto para doação do material da Biblioteca do Instituto de Química. Isto seria feito por meio de 
fotos tiradas das capas e folhas de rosto dos itens a serem doados e posterior divulgação em redes sociais como Facebook e o 
Blog “Pesquisas de Química”, localizado no endereço eletrônico https://crispassinato.com/, a fim de expandir a oferta não 
somente para a comunidade universitária, mas também sua comunicação e propaganda para um possível público externo. 
Palavras-chave: Doação de Livros – Pegue Leve – Redes Sociais – Biblioteca 
 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA UFRJ NA CONSTRUÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 
Tipo de Apresentação: Apresentação Oral   15/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Ana Maria de Almeida Ribeiro – ribeiro@acd.ufrj.br – Coppe/UFRJ 
Resumo: 
A UFRJ, como uma das maiores e melhores universidades do país, não forma apenas seus estudantes para a construção de 
saberes na sociedade, ela também forma seu corpo técnico-administrativo. A autora é servidora desde 1988 e, pela experiência 
na gestão universitária (no assessoramento à Coordenação Administrativa da Comissão de Acesso aos Cursos de Graduação), 
foi cedida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Durante os cinco anos de cessão, foi possível aplicar a experiência 
adquirida nas atividades de gestão pública universitária nas atividades administrativas da empresa pública responsável pelo 
monopólio postal. A ECT não tinha política de gestão documental, a documentação tramitava de forma avulsa sem a 
organização de forma processual e sem a existência de um protocolo único que possibilitasse a localização dos documentos. 
Sob a coordenação de uma técnica administrativa da UFRJ, a partir de consultas à DGDI e práticas da administração pública 
federal, foi possível implantar o Protocolo Geral na ECT e o sistema de Gestão de Documentos Correntes (GDC), de forma a 
instituir os procedimentos para autuar, numerar, controlar, tramitar e arquivar processos e, com isso, dar acesso às 
informações a empregados e cidadãos. Em 2012, implantamos o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e, em 2016, o 
Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 
Palavras-chave: Acesso à Informação – Gestão Documental – Número Único de Processo – Gestão Pública – 
Universidade/Empresa 
 

 

DIAGNÓSTICO DOS ARQUIVOS SETORIAIS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRJ 
Tipo de Apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Leandro Pinheiro de Carvalho – leopcarvalho@yahoo.com – Centro de Ciências da Saúde/UFRJ 
Coautoria: Vinicius Pellizzaro Klein; Mauricio Maia Vinhas de Azevedo 
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Resumo: 
O diagnóstico arquivístico é uma atividade-base que antecede a intervenção nos documentos e arquivos. Trata-se de um 
instrumento técnico no qual são registradas as características e os problemas existentes nos acervos e nas atividades sobre eles 
executadas, de maneira a fundamentar as futuras tomadas de decisões. Produzir um diagnóstico sobre a situação dos 
documentos de arquivo no CCS-UFRJ (composto de 25 unidades acadêmicas e aproximadamente 370 setores administrativos) 
é algo complexo, que requer considerar as características específicas de cada um desses setores. Por meio do procedimento de 
amostragem, realizamos visitas em 71 setores das unidades do CCS (cerca de 10% do total). Os aspectos verificados foram 
referentes ao modo de organização, de acesso, acondicionamento e conservação dos documentos existentes nos setores 
visitados. Utilizamos como roteiro um questionário para o levantamento dos dados referentes aos documentos. A partir da 
tabulação e da análise dos dados coletados, constatamos, dentre outras, algumas características: ausência de procedimentos 
padronizados no tratamento dos documentos (de organização e destinação); baixa frequência de consulta aos documentos; 
existência de poucos instrumentos de pesquisa. Os dados obtidos no diagnóstico integrarão uma base de dados que servirá de 
fonte para a elaboração de projetos de melhorias. 
Palavras-chave: Diagnóstico de Arquivos – Diagnóstico Arquivístico – Gestão de Documentos – Arquivos Setoriais 
 

 

A PROMOÇÃO DO ACESSO AOS DOCUMENTOS DE ARQUIVO DA DECANIA DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRJ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Vinicius Pellizzaro Klein – klein.vinicius@gmail.com – Centro de Ciências da Saúde/UFRJ 
Coautoria: Leandro Pinheiro de Carvalho; Mauricio Maia Vinhas de Azevedo 
Resumo: 
Os documentos de arquivo representam um importante meio de representar as atividades como fonte comprobatória. Esses 
registros devem ser acumulados e preservados de modo planejado, pois são determinantes para a compreensão da história 
administrativa de suas instituições produtoras e/ou acumuladoras. Na UFRJ, em seu Centro de Ciências da Saúde – CCS, o 
cenário referente aos arquivos, até 2010, era de um grande volume de documentos acumulados sem identificação, sem o 
tratamento adequado e sem os instrumentos de recuperação da informação necessários. Neste ano, nós, arquivistas, iniciamos 
um projeto piloto de gestão de documentos na Decania do CCS, optando por iniciar o tratamento do acervo do Serviço de 
Comunicação – SECOM, unidade que possuía as características híbridas de protocolo e arquivo e que reunia a maior 
quantidade e volume de documentos. Identificamos no SECOM cerca de 1500 caixas-arquivo contendo processos relativos às 
atividades-meio e às atividades-fim da instituição que necessitavam ser gerenciados. Para tal, construímos uma base de dados a 
partir do software ACCESS (Pacote Office da Microsoft), contendo a localização física e os principais dados dos documentos 
arquivados na unidade. Esse trabalho permitiu o cadastro de 56.533 processos, possibilitando assim promover o acesso e/ou 
consulta ao conteúdo informacional do acervo. 
Palavras-chave: Documentos de Arquivo – Gestão de Documentos – Acesso aos Documentos – Acesso à Informação 
 

 

CURADORIA DIGITAL: DIVULGAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS DADOS DE PESQUISA DA UFRJ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Linair Maria Campos – linair@tic.ufrj.br – Superintendência de Tecnologia da Informação – TIC/UFRJ 
Coautoria: Fabricia Carla Ferreira Sobral; Nilson Theobald Barbosa; Roberto José Rodrigues 
Resumo: 
O presente trabalho apresenta as bases teóricas e técnicas de funcionamento da recém-criada Assessoria de Curadoria Digital 
da Superintendência de TIC da UFRJ, que tem como proposta a gestão e divulgação dos dados de pesquisa da universidade. 
Através de políticas, diretrizes e ferramentas já definidas e implementadas com apoio de aportes teóricos multidisciplinares, os 
dados de pesquisa da UFRJ podem ser armazenados de forma segura e disponibilizados ao público de forma seletiva: podem 
estar livremente disponíveis, podem estar restritos para um grupo, ou podem apenas ter os seus metadados informados, de 
modo que se possa saber da sua existência. Além dos dados em si, o contexto de pesquisa está disponível através de 
informações sobre os pesquisadores e suas pesquisas, orientandos, laboratórios, equipamentos, competências, eventos e o que 
mais for relevante. Isso é possível através da integração de softwares de repositórios a um front-end de última geração, apoiado 
por ontologias (vocabulários formais, capazes de serem tratados computacionalmente de forma inteligente) que fornecem total 
flexibilidade para a descrição semântica dos dados. Além da divulgação científica, os repositórios fornecem uma infraestrutura 
de armazenamento segura, com políticas contra a perda dos dados no curto e médio prazo, bem como contra sua 
obsolescência tecnológica. 
Palavras-chave: Curadoria Digital – Competências – Dados de Pesquisa – Divulgação Científica – Repositórios Digitais 
 

 

PROJETO VIDA ÚTIL: PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA ATRAVÉS DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO E 
GESTÃO DOCUMENTAL 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Sala1 – 9h a 11h 
Autoria: Maria Helena Domingos – mahedo30@gmail.com – Instituto de Biologia/UFRJ 
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Coautoria: Viviane Cristina da Silva 
Resumo: 
Tendo em vista a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 2011) e a responsabilidade do poder público para com a 
gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos (Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991), propomos a 
gestão da informação e a gestão documental como caminhos para a preservação da memória do Instituto de Biologia, 
inicialmente no âmbito da secretaria acadêmica, tratando e preparando a documentação discente para futura digitalização. Em 
um segundo momento, partiremos para a documentação dos outros setores até chegar a uma política de arquivos para toda a 
universidade. Objetivamos assim tratar e digitalizar a documentação discente, o que possibilitará o acesso rápido e fácil à 
documentação, e preservar a memória através dos documentos gerados no dia a dia. Isto será feito através da triagem e do 
tratamento do arquivo temporário e, posteriormente, o permanente do instituto, organizado por ano de ingresso (DRE do 
aluno). Toda a vida acadêmica está ligada ao DRE por ano de ingresso. Cada aluno tem uma pasta com documentos de valor 
permanente, como documentos de matrícula e diploma. A documentação dos ingressantes de 2006 em diante teve a 
catalogação iniciada em novembro. Já estamos tratando a documentação de 2010. Trataremos todos os documentos até a data 
atual e só depois voltaremos para anos anteriores a 2006. 
Palavras-chave: Gestão Documental – Preservação – Memória – Gestão da Informação – Arquivo 
 

 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS: CAPACITANDO USUÁRIOS PARA 
PESQUISA ACADÊMICA NA ÁREA DA SAÚDE 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Vanja Nadja Ribeiro Bastos – vanjanadja@yahoo.com.br – Biblioteca do Instituto Biomédico/UFF 
Coautoria: Daniel Ribeiro dos Santos; Mariângela Gonçalves da Silva; Alanda do Valle Vitorino; Patrícia Mota Lourenço da 
Silva 
Resumo: 
A Biblioteca do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense (UFF) presta serviço de informação acadêmica na 
área de ciências da saúde relacionada às disciplinas ministradas em seu instituto. As atividades de treinamento e 
desenvolvimento de competências informacionais permitem que os usuários da biblioteca recebam orientação periódica e 
atualizada sobre a utilização dos recursos de acesso à informação em diversos suportes, quer sejam disponíveis localmente, 
acessíveis através do Sistema de Bibliotecas e Arquivos da Superintendência de Documentação (SDC) da UFF, em sistemas de 
comutação ou na Internet. A demanda expressa e a colaboração dos responsáveis pelos Programas de Pós-Graduação da 
unidade acadêmica atendida é fundamental para o sucesso e a continuidade desse serviço que objetiva orientar docentes e 
discentes na busca e localização de informações científicas em bases de dados nacionais e estrangeiras, apoiar o processo de 
ensino-aprendizagem e dar suporte ao desenvolvimento de pesquisas científicas. A metodologia dos treinamentos utiliza 
material didático impresso, atividades práticas e recursos visuais, produzidos para atender as demandas informacionais 
particulares do público atendido. O serviço visa, além de treinamento operacional, ao letramento informacional através do 
desenvolvimento específico de competências. 
Palavras-chave: Competência Informacional – Capacitação de Usuários – Pesquisa Científica 
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FACULDADE NACIONAL DE DIREITO – UFRJ CAMPEÃ DE DISCENTES EM INTERCÂMBIO 2013-2014 
Tipo de apresentação: Pôster   15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: João Paulo Gibson Nunes – jpgnunes@yahoo.com.br – Faculdade Nacional de Direito/UFRJ 
Resumo: 
Baseado nos dados difundidos pela DRI-UFRJ, buscar-se-á demonstrar o incremento do Intercâmbio no âmbito da FND – 
UFRJ, notadamente o nominado outgoing, sem deixar de lado o incoming, que se destacou em 2016, ao receber alunos 
provenientes da UERJ – impactada pela grave crise financeira do Estado do Rio de Janeiro. Recebeu discentes de diversos 
países do globo, principalmente da América Latina. A busca pela disseminação das oportunidades proporcionadas pela 
mobilidade regular, oferecida pelos convênios firmados pela DRI-UFRJ com as mais renomadas universidades e instituições 
nacionais e internacionais. Há também a modalidade da revalidação de diplomas de graduação em direito buscada por 
profissionais estrangeiros no Brasil. 
Palavras-chave: Intercâmbio – Mobilidade Regular – Outgoing 
 
 
▪ Assistência Estudantil 
 
ACESSIBILIDADE UNIVERSITÁRIA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Rose Lane Loureiro Gadelha – roselane.edu@gmail.com – Faculdade de Letras/UFRJ 
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Coautoria: Maria Fatima Neves Bustamante 
Resumo: 
Neste artigo iremos abordar questões vivenciadas no Setor de Acessibilidade da Faculdade de Letras. Nosso objetivo é pensar 
na acessibilidade para alunos, funcionários e professores com necessidades especiais, assim como em todo um processo de 
inclusão independente de patologias, o que inclui um espaço físico adequado para recebê-los e também as articulações nos 
processos pedagógicos. Essa adequação inclui a reestruturação de rampas de acesso e elevadores, a oferta de cursos de 
especialização de mestrado, o curso libras, dentre outros. No entanto, para favorecer a Acessibilidade Universitária a todos os 
estudantes é preciso repensar todo um processo acadêmico e cultural. Neste viés, apresentamos uma proposta de integração 
de movimentos que despertem uma consciência social de respeito às diferenças, envolvendo alunos, funcionários e 
professores, através de ações de acolhimento, principalmente de convivência e de respeito. Denominamos “mexer com as 
cabeças”, movimento este de conscientização, orientação aos alunos e suporte técnico aos professores. Trata-se de um 
processo longo em que o setor esteve sujeito a acertos e erros, mas que já obtém resultados com a conclusão do curso de 
letras de alunos acompanhados academicamente pelo Setor de Acessibilidade, atendendo assim a uma educação acessível a 
todos. 
Palavras-chave: Acessibilidade – Funcionalidade de Aprendizado – Inclusão 
 

 

A POLÍTICA DE COTAS DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: AS 
PERCEPÇÕES DOS ATORES DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM SOBRE A INCLUSÃO DOS 
INDÍGENAS NOS CURSOS TÉCNICOS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
ACRE – IFAC 
Tipo de apresentação: Pôster   15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Aldenisa de Lima Acácio Rossetto – aldenisa.rossetto@ifac.edu.br – Direção Administrativa, de Manutenção e de 
Infraestrutua/IFAC 
Coautoria: Grace Docimo Bentes 
Resumo: 
O presente estudo tem como objetivo caracterizar a política de cotas do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 
– IFAC para os povos indígenas na formação técnica, buscando apreender a partir das percepções dos atores do processo 
ensino-aprendizagem se essa política contribui para a inclusão desses povos. Nessa perspectiva, o estudo se justifica pela 
escassez de informação sobre dados e por suscitar questões históricas e econômicas que ao longo do tempo contribuíram para 
a condição de subalternidade de índios e negros. Como metodologia, adotou-se a abordagem quanti-qualificativa. Baseando-se 
em autores como Mileski e Faustino (2012), Faustino, Novak e Cipriano (2013), Gaivizo e Reis (2013) e Baniwa (2012), 
questiona-se a proposta de educação dos documentos oficiais, que demonstra comprometimento com a tolerância e o 
respeito, mas, na verdade, mascara as estruturas de poder. Por fim, indica-se como uma das possibilidades para a abordagem 
teórica conceber a inclusão educacional dos povos indígenas conforme defendida por Baniwa (1996). Isto é, como um direito 
dessas minorias e como um instrumento para ampliação de conhecimentos e da cidadania, sem promover o esvaziamento da 
cultura tradicional. 
Palavras-chave: Políticas de Ação Afirmativa – Povos Indígenas – Inclusão – Educação Profissional e Tecnológica 
 

 

O SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA E SEUS 
REFLEXOS NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA ESTUDANTIL NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 
E AFILIAÇÃO AO ENSINO SUPERIOR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Sala1 – 9h a 11h 
Autoria: Silvano Messias dos Santos – silvano.santos@ufob.edu.br – Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura/UFOB 
Coautoria: Bráulio José de Oliveira Pereira; Maria Cristina Guimarães Zanetti 
Resumo: 
Como atividade integrante do Programa de Acompanhamento Sociopsicopedagógico (PAS) da Universidade Federal do Oeste 
da Bahia, o Serviço de Apoio Pedagógico configura-se como uma atividade de orientação educacional sistemática, de 
acolhimento e orientação dos/as estudantes de graduação. Portanto, o objetivo deste trabalho é socializar as experiências de 
implantação e as vivências do Serviço de Apoio Pedagógico na referida instituição, relatando os reflexos dessas atividades na 
construção da autonomia estudantil em seus processos de aprendizagens e afiliação ao ensino superior. As atividades 
realizadas são de duas naturezas: I) Individual: acolhimento do/a estudante, análise da Proposta de Apoio Pedagógico, 
elaboração do Plano Individual de Apoio Pedagógico, orientações pedagógicas, construção de rotina de estudo, avaliação do 
processo de apoio pedagógico; e II) Coletiva: envolve atividades socioeducativas multidisciplinares. Através do Serviço de 
Apoio Pedagógico foi possível perceber que os/as graduando/as apresentam demandas acadêmicas variadas, tais como 
necessidades de organização e desenvolvimento de práticas de estudo, além de dificuldades e limitações oriundas de seu 
histórico da educação básica, que refletem nas aprendizagens atuais de seus cursos, sendo este um desafio aos profissionais da 
assistência estudantil. 
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Palavras-chave: Educação Superior – Assistência Estudantil – Apoio Pedagógico – Autonomia Estudantil – Afiliação ao 
Ensino Superior 
 

 

A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA IMPLANTAÇÃO DA 
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA: RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Sala1 – 9h a 11h 
Autoria: Dina Santana de Novais – dnovais@uneb.br – Pró-Reitoria de Assistência Estudantil/UNEB 
Resumo: 
A moradia estudantil é um componente social de fundamental importância na assistência universitária, tendo não só como 
objetivo o abrigo, mas também finalidades sociais e humanas, viabilizando a permanência dos estudantes nas instituições. 
Atualmente, vemos muitos estudantes deixarem seus lares para ingressar em uma universidade, e esta precisa estar pronta a 
oferecer apoio estudantil aos novos estudantes, integrando-os ao ambiente acadêmico. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido 
tem como foco fazer um relato acerca da experiência de participação na Comissão de Assistência Estudantil da Universidade 
do Estado da Bahia durante o processo de implantação da sua residência própria, assim como discutir a importância do 
técnico nesse setor a partir da visão dos residentes. Os dados coletados evidenciaram a importância da participação do técnico 
universitário na Comissão de Assistência Estudantil, uma vez que auxiliou diretamente a formação de um espaço dialógico 
entre estudantes, gestão local, comunidade e administração central. 
Palavras-chave: Técnico Universitário – Comissão de Assistência Estudantil – Residência Universitária – Estudantes – 
Residentes 
 

 

A TRAJETÓRIA DA ACESSIBILIDADE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) E O 
PROGRAMA INCLUIR DO MEC 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Rita de Cássia Oliveira Gomes – ritagomes@superest.ufrj.br – Superintendência de Assuntos Estudantis/UFRJ 
Resumo: 
O trabalho compartilha a trajetória histórica da acessibilidade na UFRJ, da criação do Núcleo Interdisciplinar de Acessibilidade 
à proposta da “UFRJ Acessível” e os subsídios recebidos através do Programa Incluir do MEC, de 2006 a 2016, para 
consolidar a proposta. Apesar dos avanços e conquistas, a invisibilidade, a discriminação e a negação de direitos ainda são 
verificados. A deficiência é uma condição humana que atravessa questões como gênero, etnia, ciclos de vida e diversidade 
sexual. Surge a indagação: onde, como e quem deve se responsabilizar por este tema na gestão institucional? Ações 
pulverizadas em estruturas e setores, desarticulados com a Administração Central, se em um primeiro momento deram o 
pontapé inicial para que as demandas fossem parcialmente supridas, atualmente não dão conta das inúmeras situações que 
perpassam a atuação com este segmento. O desafio é apresentar propostas que contemplem a diversidade na atenção aos 
Direitos das Pessoas com Deficiência. A atenção à deficiência deve perpassar, impregnar e atravessar as ações institucionais a 
fim de garantir igualdade de oportunidades e inclusão verdadeira em todos os espaços institucionais, enxergando o cidadão e a 
cidadã com deficiência como “sujeito de direitos” e não como “objeto de atuação” de núcleos, laboratórios e ações pontuais 
nos espaços institucionais. 
Palavras-chave: Acessibilidade – Inclusão – Pessoa com Deficiência – Programa Incluir – Sujeito de Direitos 
 

 

AÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA UFRJ E O PBPDI 2016 
Tipo de apresentação: Pôster   14/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Rita de Cássia Oliveira Gomes – ritagomes@superest.ufrj.br – Superintendência de Assuntos Estudantis/UFRJ 
Resumo: 
Este trabalho adota os princípios da transversalidade, interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos, e o sujeito 
prioritário de sua ação é o segmento de pessoas com deficiência. Objetiva compartilhar práticas realizadas na UFRJ 
direcionadas a este público em articulação com o Programa de Bolsas de Projetos em Desenvolvimento Institucional. A 
proposta apresenta a conexão existente entre os diferentes núcleos, projetos e trabalhos institucionais, contribuindo para o 
fortalecimento de ações, a participação social ampla e diversa das pessoas com deficiência, a minimização de barreiras e a 
sensibilização para a questão deste segmento que, por não ter suas especificidades reconhecidas e respeitadas, possui 
dificuldades para acessar, permanecer e/ou concluir com sucesso seu percurso acadêmico. Há a obrigatoriedade legal, mas 
também a sensibilidade por parte dos atores envolvidos em desenvolver mecanismos e políticas de acessibilidade, 
promovendo o desenho universal e os ajustes necessários para que o direito dessas pessoas seja efetivado. Uma das estratégias 
de atendimento às demandas incide na participação de discentes atuando como bolsistas. Em 2016, a participação no Edital 
PBPDI resultou na ampliação do quantitativo de bolsistas em 40% (de 10 para 14) e do número de pessoas com deficiência 
atuando como bolsistas (de 30 para 42%). 
Palavras-chave: Acessibilidade – Pessoas com Deficiência – Direitos Humanos – Transversalidade – Programa de Bolsas de 
Projetos em Desenvolvimento Institucional 
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▪ Patrimônio 

 
ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DO PATRIMÔNIO DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA DA UFMG 
Tipo de Apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Josimary Conceição de Sousa – josicsousa2016@gmail.com – Pró-Reitoria de Pesquisa/UFMG 
Resumo: 
Este trabalho realizou uma análise dos procedimentos de planejamento e controle patrimonial da Pró-Reitoria de Pesquisa – 
PRPQ – da Universidade Federal de Minas Gerais. No geral, as pessoas não têm interesse e nem consciência da importância 
dos procedimentos patrimoniais. Entretanto, os bens públicos devem ser preservados e controlados, pois são adquiridos com 
recursos advindos da sociedade, e uma má gestão patrimonial pode gerar gastos desnecessários. O objetivo desta pesquisa foi 
descrever os procedimentos patrimoniais com a finalidade de identificar a percepção dos servidores e prováveis falhas e 
dificuldades, propondo melhorias. Trata-se de um estudo de caso qualitativo, descritivo, bibliográfico, de campo e documental 
que utilizou como instrumento de coleta de dados três entrevistas distintas semiestruturadas. A partir dos resultados 
encontrados, foi apresentado um conjunto de propostas para o aprimoramento dos procedimentos de controle que podem 
auxiliar na realização do inventário anual. Os resultados permitiram concluir que são muitas as limitações da PRPQ no que se 
refere aos procedimentos patrimoniais; contudo, a implantação das propostas sugeridas pelos servidores contribuirá para o 
aprimoramento do planejamento e do controle dos bens. 
Palavras-chave: Patrimônio Público – Planejamento Patrimonial – Controle Patrimonial – Administração Pública – 
Universidade Federal de Minas Gerais 
 

 

GALERIA DE QUADROS DA FACULDADE DE MEDICINA: UM PASSEIO PELA ARTE 
Tipo de Apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Aurea Ferreira Chagas – aureachagas@ccsdecania.ufrj.br – Centro de Ciências de Saúde/UFRJ 
Coautoria: Diana Maul de Carvalho 
Resumo: 
A trajetória da Faculdade de Medicina da UFRJ nesses 208 anos pode ser contada de várias maneiras, dentre elas a arte. E para 
fazer esse passeio, basta apreciar sua galeria de pinturas. A tutora das cerca de 200 obras configura um desafio em gestão de 
acervo. Através das ações do Programa de Acervos Artísticos e Históricos do CCS, em 2012, inicia-se uma agenda de vistoria 
das obras com vistas a sua preservação. Foram desenvolvidas as etapas de registro das pinturas, fichamento técnico e 
diagnóstico do estado de conservação. Em 2015, nova vistoria acrescenta ao exame dos danos a construção de um mapa que 
funciona como ferramenta de monitoramento. A gestão encontra outro desafio, a descentralização da guarda e exposição 
desses objetos. Aliado aos princípios do acesso à informação figura o Museu Virtual da FM, que é um portal de divulgação e 
pesquisa. 
Palavras-chave: Museu Virtual – Pintura – Gestão de Acervo 
 
 
▪ Pedagogia 

 
PEDAGOGIA E COACHING: UMA PARCERIA POSSÍVEL NO CURSO DE GRADUAÇÃO DE GEOLOGIA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Jacirema Maria Thimoteo dos Santos – jacirema@igeo.ufrj.br – Instituto de Geociências/UFRJ 
Resumo: 
A proposta do presente trabalho baseia-se no projeto piloto que está sendo desenvolvido há três meses no curso de graduação 
de Geologia e na nossa experiência como Orientadora Educacional, na qual, durante muitos anos, constatamos que alguns 
problemas de aprendizagem estavam relacionados a várias outras situações de cunho psicológico e/ou social que extrapolavam 
os limites da sala de aula. Podemos afirmar que tais situações se repetem na universidade, vários alunos que precisam de ajuda 
“diferenciada”. Esta ajuda que estamos oferecendo aos alunos tem como fundamentação teórica a pedagogia e o coaching. A 
primeira aperfeiçoa e estimula o aluno, dentro de uma visão holística, para atingir uma finalidade, e o segundo melhora a 
qualidade de vida da pessoa, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para os relacionamentos, a profissão, a saúde, o que 
denominamos “estado atual” para “estado desejado” (meta). Dessa forma, o nosso objetivo é proporcionar aos alunos um 
apoio extra que ultrapasse o ambiente de sala de aula, utilizando uma metodologia baseada na tríade ação-reflexão-ação, 
proposta pela educação libertadora. Os resultados estão sendo perceptíveis na mudança de postura dos alunos atendidos. 
Palavras-chave: Aluno – Pedagogia – Coaching – Aprendizagem 
 

 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECONHECIMENTO DE CURSO: UMA ESCRITA COLABORATIVA 
Tipo de Apresentação: Comunicação Oral   14/09 – Sala 2 – 9h a 11h 
Autoria: Nélia de Mattos Monteiro – nmonteiro@uneb.br – Departamento de Educação – Campus Serrinha/UNEB 
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Resumo: 
O reconhecimento de cursos novos perante o MEC é condição para a validação dos cursos superiores e é solicitado quando o 
mesmo completa 50% de seu projeto curricular proposto no momento de criação. A elaboração do projeto de 
reconhecimento de curso é uma atividade prioritária para o seu funcionamento no âmbito de uma Instituição de Ensino 
Superior cujo objetivo é tornar-se uma instituição de credibilidade. Para sua elaboração se fez necessária a participação de 
diversos setores da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) – Campus XI – Serrinha, ressaltando a importância do técnico 
ao compilar e interpretar informações e dados sobre as instalações, recursos didáticos e tecnológicos, acervo bibliográfico, 
procedimentos acadêmicos, bem como os dados de pesquisa e extensão. Assim, a dinâmica da escrita do projeto se fez 
colaborativa, onde se complementaram conhecimentos e esforços individuais que garantiram um projeto coeso e coerente. Os 
dados compilados não devem ser entendidos como um juízo definitivo, mas como resultado do empenho cotidiano onde a 
UNEB, como instituição pública, prima pela qualidade dos cursos que oferece. Assim, o reconhecimento de um curso 
demonstra seu potencial e capacidade de responder as demandas sociais por educação superior, demonstrando sua 
credibilidade institucional dentro do meio acadêmico e da comunidade, na medida em que promove uma educação superior de 
qualidade socialmente referendada. 
Palavras-chave: Reconhecimento – Credibilidade – Ensino Superior 
 

 

O BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS APLICADAS: 
PERCURSO E CONTEXTO DE SUA CRIAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA 
BAHIA – CAMPUS SANTO AMARO 
Tipo de Apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Naiana de Carvalho Guimarães Oliveira – nsan18@hotmail.com – Centtro de Cultura, Linguagens e 
Tecnologia/UFRB 
Coautoria: Rosângela da Luz Matos 
Resumo: 
O presente trabalho tem por objetivo conhecer o percurso institucional e o contexto que envolveu a criação do BICULT no 
CECULT – UFRB – campus Santo Amaro, relacionando as dimensões de gestão universitária, o diálogo com a comunidade 
local e o desenvolvimento regional. Trata-se de uma pesquisa em andamento iniciada em janeiro de 2016 que se situa na área 
de Educação e tem desenho metodológico correspondente a um estudo de caso. Os procedimentos de acesso à informação 
enumeram-se em: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas. Através desses procedimentos, pretende-se 
identificar e compreender as ações institucionais e o envolvimento dos docentes, discentes, dos técnicos administrativos em 
educação e da comunidade local no processo de criação do BICULT. As análises iniciais revelaram a importância da atuação 
de um movimento social na instalação do campus da UFRB no município de Santo Amaro e na criação da graduação em 
questão. Reforçaram, ainda, a necessidade de se fomentar a conexão entre a universidade e as demandas da sociedade local. 
Dentre as potencialidades desta pesquisa, destaca-se apoiar a gestão universitária e a recepção da universidade na comunidade 
local. 
Palavras-chave: Gestão Universitária – Desenvolvimento Regional – Bacharelado Interdisciplinar – Movimentos Sociais 
 
 
▪ Engenharias 
 
A IMPORTÂNCIA DE CONHECER NORMA TÉCNICA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral    16/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Silvano Jose da Silva – silvano@etu.ufrj.br – Escritório Técnico da Universidade/UFRJ 
Resumo:  
Para inibir furto, há determinação de usar condutores de alumínio, e não cobre, nas instalações externas da Ilha do Fundão. 
Considerações sobre o critério mínimo da NBR 5410 para uso de ambos os metais e sobre os padrões normalizados para os 
materiais isolantes de ambos os metais induziram especular sobre o custo unitário de ambos os condutores. Como a norma 
fixa seção reta mínima de 10,67 vezes mais para o alumínio que para o cobre, poderia ser preferível roubar alumínio, apesar de 
seu menor valor no mercado de sucata; e como o custo de aquisição do cabo de alumínio é maior que o do cobre devido à 
isolação, poderia a troca não valer a pena. Objetivos: fazer algumas contas para comparar prejuízos devido a furto de cobre 
com custos superiores de aquisição de cabos de alumínio e eletrodutos. Metodologia: seguir a norma para calcular custos 
unitários de cabos e eletrodutos, bem como consultar preços da indústria e no mercado de sucata de metais. 4 – Resultados: 
verificou-se que o alumínio não seria preferido ao cobre, o que não quer dizer que a decepção venha inibir o roubo porque há 
mercado para a sucata de alumínio. Por outro lado, verificou-se que o custo unitário de aquisição do cabo de alumínio é 25% 
superior ao do cobre. A menos de outras considerações, o zelo pelo patrimônio é de fato antieconômico.  
Palavras-chave: Condutor de Cobre – Condutor de Alumínio – NBR 5410 – Patrimônio – Economia 
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NÚCLEO DE ENGENHARIA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral    14/9 – Sala 2 – 9h a 11h 
Autoria: Silvano Jose da Silva – silvano@etu.ufrj.br – Escritório Técnico da Universidade/UFRJ 
Resumo:   
A Reitoria busca valorizar a infraestrutura da UFRJ, notadamente para a assistência estudantil em restaurantes, alojamentos, 
bibliotecas, transporte e segurança. PU e ETU devem cumprir o desafio. Tão importante quanto infraestrutura física é 
capacitar a engenharia para conciliar possibilidades e necessidades planejadas em projeto, manutenção, fiscalização e 
conservação de instalações prediais e industriais, tais como as de laboratórios e fontes de energia, pois inexistem base de 
dados, procedimentos e normas técnicas adaptadas às necessidades da UFRJ, tanto para expansões acadêmicas e manutenção 
do patrimônio edificado nos campi quanto para conservação de imóveis tombados. Objetivos: criar referência em instalações 
prediais e industriais para a UFRJ a partir de um núcleo técnico capacitado nas normas NBR da ABNT. Metodologia: 
valorizar a oportunidade que a DIAC, da PR-4, oferece para inscrição de cursos de capacitação. Para começar, foi concebido o 
curso com carga horária experimental de 21 horas, Instalações Elétricas de Baixa Tensão – NBR 5410 – Tópicos principais 
para interpretação e adaptação às necessidades e conveniências dos usuários. Espera-se formar núcleo de engenharia para 
gerar procedimentos e cadastro dos equipamentos essenciais ao funcionamento das instalações nas várias utilidades de estoque 
e fluxo. 
Palavras-chave: Engenharia – Instalações – Normas Técnicas – Procedimentos Internos 
 

 

MANUTENÇÃO PREDITIVA BASEADA EM ANÁLISE DE VIBRAÇÕES 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Dionisio Henrique Carvalho de Sá Só Martins – dionisiohenrique@ig.com.br – Gráfica Universitária/UFRJ 
Coautoria: Thiago de Moura Prego; Amaro Azevedo de Lima 
Resumo: 
A manutenção preditiva, foco principal deste trabalho, tem a finalidade de evitar paradas repentinas na produção, que causam 
enormes transtornos e prejuízos. O trabalho em questão tem a finalidade de descobrir, a partir de sinais de vibração extraídos 
de mancais de rolamento, o tipo de defeito que está acontecendo em um equipamento. Diversas máquinas do parque gráfico 
da Divisão Gráfica da UFRJ possuem mancais de rolamento, tais como: impressoras (Catu 660 bicolor, Catu 660 monocolor, 
Catu 510, Multilith) e a guilhotina Guarani. Foi realizada uma série de experimentos com a base de dados de defeitos em 
mancais. Foi utilizado o algoritmo Random Forest juntamente com um método de validação cruzada (K-fold) para fazer a 
separação entre os conjuntos de treinamento e teste. Foram geradas 120 combinações para serem processadas pelo algoritmo. 
Estes experimentos foram processados em um cluster com clock de 3,5GHz e com memória RAM de 32GB. Foi verificado 
que é vantajoso o investimento econômico na implantação desse algoritmo num sistema industrial de manutenção preditiva, 
uma vez que os percentuais de acerto nas classes foram na faixa de 90%. Esse sistema diminuiria sensivelmente as paradas de 
máquinas não programadas, gerando assim maior produtividade e eficiência para Divisão Gráfica da UFRJ. 
Palavras-chave: Manutenção Preditiva – Diagnóstico de Falhas – Prognóstico de Falhas – Random Forest – K-Fold 
 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS NAS INSTITUIÇÕES FEDERAL DE 
ENSINO SUPERIOR (IFES) 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Douglas Machado Côrtes – douglascortes@ct.ufrj.br – Centro de Tecnologia/UFRJ 
Coautoria: Nelson Santos 
Resumo: 
O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, 
dentro da ética, a fim de atender os seus requisitos. Os requisitos de cada projeto deverão atender minimamente a restrição 
tripla que será formada por escopo, tempo e custo. O ciclo de vida de um projeto é composto pelas seguintes etapas: iniciação, 
planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. O objetivo é implementar a metodologia do PMI nos 
escritórios de planejamentos e projetos nas IFES de forma organizar e fazer gestão dos projetos para garantir o sucesso em 
sua execução. Visamos utilizar a metodologia proposta para a identificação das necessidades, realizar os estudos de viabilidade 
técnico-econômica e desenvolvimento dos projetos básico e executivo. Adotamos como base o modelo de Escritório de 
Gerenciamento de Projetos ou Project Management Office (PMO). Trabalhar no desenvolvimento de procedimentos para definir 
as atividades dentro da atual realidade das universidades federais com escassez, redução de repasses financeiros e minimização 
dos riscos. O resultado esperado é inserir o gerenciamento de projetos na cultura organizacional da UFRJ para que cada novo 
projeto venha cumprir todas as fases do ciclo de vida de um projeto com sucesso. 
Palavras-chave: Gestão de Projetos – Escritório de Planejamento – Gerente de Projetos – Escritório de Gerenciamento de 
Projetos 
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▪ Arquitetura e Urbanismo 
 
PLANEJAMENTO, ORDENAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DOS CAMPI DA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA – UNEB  
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Silvia Bochicchio – silvia.bochicchio@gmail.com – UNEB 
Resumo:  
O planejamento espacial, o ordenamento do uso e ocupação dos campi das instituições de ensino é de especial relevância para 
que as atividades acadêmicas e outras associadas sejam viabilizadas de modo adequado e tem por objetivo atender de forma 
satisfatória a todos/as que permeiam os espaços. Nesse âmbito, existem propostas diversas de zoneamento, com definições de 
tipos de uso e previsão de intervenções, que devem contemplar temas como acessibilidade, melhor aproveitamento e 
adequação das áreas existentes, uso racional das áreas de implantação, considerando questões socioambientais, participação, 
dentre outros. No caso da Universidade do Estado da Bahia, que possui 24 campi, a instituição possui uma Administração 
Central, na qual existe uma Pró-Reitoria de Infraestrutura, que deve planejar os espaços, projetar intervenções urbanísticas e 
arquitetônicas, georreferenciar e avaliar as situações dos bens imóveis, entre outras atribuições. Os principais obstáculos que se 
apresentam para a realização satisfatória das atividades são: o corpo técnico diminuto em face das demandas existentes, das 
dificuldades na execução do que foi planejado e/ou projetado por conta da escassez de recursos financeiros e da não 
observação de métodos e procedimentos técnicos necessários. Contudo, busca-se o aprimoramento constante no intuito de 
solucionar e atender as demandas. 
Palavras-chave: Planejamento Espacial – Ordenamento – Execução – Gestão 
 
 
▪ Governança 
 
TRANSPARÊNCIA NA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO: ESTUDO DE CASO EM IFES 
Tipo de apresentação: Pôster   13/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Alessandra Monteiro – alessandramonteiro@direito.ufrj.br – Faculdade Nacional de Direito/UFRJ 
Resumo: 
Transparência é fundamental para a profissionalização do setor público que, no âmbito da educação, é urgente no Brasil. Um 
dos grandes fatores que impactam na percepção de transparência nas instituições federais de ensino superior (IFES) está no 
receio do servidor público em prestar corretamente a informação pública (blame-avoidance). O trabalho consiste em analisar 
IFES de forma a detectar os principais fatores que levam a essa insegurança e, a partir de então, desenhar diretrizes capazes de 
melhorar a política de transparência da organização e a relação entre o servidor e o serviço prestado. 
Palavras-chave: Transparência – IFES – Público – Servidor – Política Pública 
 

 

NEOLIBERALISMO E EDUCAÇÃO SUPERIOR NA DÉCADA DE 1990 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Felipe Ribeiro Besada – felipebesada@gmail.com – Instituto de Biologia/UFRJ 

 

Resumo: 
Este trabalho visa articular e analisar criticamente o advento das ideias neoliberais e o desenvolvimento da Educação Superior 
no Brasil. Tais ideias apregoam a redução das atribuições do Estado como solução para a crise do Estado de bem-estar social. 
No Brasil, tais ideias serviram como justificativa para as tentativas de Reforma de Estado, para o processo de privatizações 
engendrado pelos governos Collor e FHC, além do surgimento de um novo aparato burocrático, as chamadas agências 
reguladoras. No campo educacional, as instituições sofreram um grande sucateamento, tanto do ponto de vista estrutural 
quanto pelo arrocho salarial tanto dos docentes quanto dos servidores técnico-administrativos, além de uma verdadeira 
reforma de ensino ilustrada pelo advento da Nova Lei de Diretrizes e Bases em 1996. 
Palavras-chave: Neoliberalismo – Educação Superior – Reforma de Estado 
 

 

GESTÃO UNIVERSITÁRIA COM ÊNFASE EM SEGURANÇA ALIMENTAR: QUALIDADE DE VIDA DO 
TRABALHADOR 
Tipo de Apresentação: Pôster   16/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Ananete de Oliveira Sampaio – anynhasampaio2001@yahoo.com.br – UNEB 
Coautoria: Maria das Graças Souza de Oliveira; Maria Suelly Alves dos Santos; Railda Oliveira da Silva 
Resumo: 
Trabalho apresentado no Curso de Especialização em Gestão Governamental, visando analisar e avaliar o estado nutricional 
dos servidores técnico-administrativos da UNEB a fim de organizar e adotar medidas de garantia à Segurança Alimentar. A 
pesquisa “Qualidade de vida do trabalhador com ênfase em segurança alimentar: um estudo sobre o desempenho das 
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atividades do servidor técnico-administrativo na UNEB” colocou-se a contribuir para implantação de ações de atenção aos 
servidores objetivando analisar e avaliar o estado nutricional dos servidores para organizar e adotar medidas a garantir a 
segurança alimentar na prevenção de doenças relacionadas à má alimentação. Segurança alimentar é direito de todos, 
independentemente de a situação social permitir o acesso à alimentação de qualidade, em quantidade para satisfazer as 
necessidades diárias, respeitando diversidade cultural, ambiental, econômica e social. A importância da qualidade da 
alimentação para saúde e bem-estar biopsicossocial do trabalhador sugeriu a oferta de um ensaio articulado ao bem-estar em 
processo integral, harmonizado ao mundo do trabalho, refletindo positivamente nos resultados alcançados. O projeto tem a 
preocupação com a saúde do servidor e com políticas de gestão universitária direcionadas ao bom desempenho do labor na 
UNEB. 
Palavras-chave: Segurança Alimentar – Qualidade de Vida do Trabalhador – Saúde e Bem-Estar Biopsicossocial 
 
 
EIXO II – Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
▪ Ensino 

 
ACESSIBILIDADE EM MÃOS: TRADUÇÃO DO SIMULADO DO PROCESSO SELETIVO DO IFPB 2016 
Tipo de Apresentação: Pôster   16/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Emanuelle do Nascimento Paulino Pereira – emanuelepaulino@hotmail.com – Campus Santa Rita/IFPB 
Resumo: 
Mediante o esclarecimento da Lei nº 10.436/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005, que dispõem sobre a Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS – como meio legal de comunicação da pessoa surda, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba – IFPB, Campus em Implantação Santa Rita, no ano de 2015, ao realizar um curso preparatório para o 
Processo Seletivo (PSCT), oportunizou a acessibilidade da comunicação no simulado de provas do mesmo. Neste processo, 
objetivamos usar de máxima fidelidade na tradução diante dos estudos feitos previamente pelas tradutoras intérpretes de 
LIBRAS envolvidas. Primeiramente, foi realizado um trabalho de pesquisa e escrita da tradução, passo a passo, através de 
estudos dos aspectos gramaticais da língua fonte para a língua alvo, ou seja, da língua portuguesa para língua de sinais 
brasileira. Após cuidadosa analise e pesquisa, passamos a elaborar um esquema de gravação. Ao término das filmagens e das 
edições necessárias feitas pelas próprias tradutoras, que durou cerca de 30 horas, todo o processo foi disponibilizado para cada 
aluno surdo por meio de um arquivo de filmagem em um computador no laboratório de informática no dia do simulado. 
Sendo assim, percebemos que existe uma promoção da acessibilidade deste Campus do IFPB, assegurando ao surdo o direito 
da comunicação além das aulas, intencionando fazê-lo durante outros processos e ou avaliações que passaram a ocorrer a 
partir desse trabalho. Com esse direito garantido, hoje estão matriculados e aprovados no PSCT os quatro alunos surdos que 
participaram inicialmente desse processo. 
Palavras-chave: Libras – Acessibilidade – Aluno – Ensino – Aprendizagem 
 

 

GESTANTE E A ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL 
Tipo de apresentação: Pôster    15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Neuza dos Anjos Sampaio – neuza_sampaio@uol.com.br – Maternidade Escola/UFRJ 
Coautoria: Jéssica Silva Salarini; Marina Carneiro da Silva Medeiros; Renata Campos Veiga Leite Pereira; Viviane Simões de 
Freitas Silva 
Resumo: 
O acesso às informações sobre alimentação adequada e saudável pode contribuir para autonomia do indivíduo no momento 
da escolha alimentar. Nos primeiros 1000 dias de vida de um ser, as escolhas alimentares maternas, paternas e de seus 
familiares podem exercer influência profunda e “programar” o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis ao 
longo da vida. O trabalho apresenta a produção de materiais educativos que visam orientar as gestantes e seus familiares para 
escolhas alimentares adequadas e saudáveis, de forma consciente e sustentável. Foi proposto às residentes do curso de 
Nutrição que elaborassem material educativo a partir das necessidades identificadas junto aos grupos de educação em saúde 
com gestantes e seus familiares durante o pré-natal na Maternidade Escola. As questões foram apontadas e analisadas durante 
as reuniões de supervisão semanal. 
Palavras-chave: Alimentação – Gestação – Educação – Saúde – Sustentabilidade 
 

 

DISCRIMINAÇÃO E INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO AMBIENTE ESCOLAR: ENSINO RELIGIOSO EM 
DEBATE 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Marcos Porto Freitas da Rocha – porto.marcos@gmail.com – Polo Xerém/UFRJ 
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Resumo: 
O presente artigo ancorou-se na definição de Ensino Religioso cominada na CRFB/88, nas Teorias de Oliveira, Junqueira e 
Alves (2007), nas definições de intolerância, discriminação e racismo de Santos (2013) e Gomes (2000) e nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Religioso propostos pelo FONAPER. O pressuposto teórico é de que o ER na escola 
pública pode ensejar tanto discriminação, intolerância e racismo (DHESCA BRASIL, 2010) como servir de ferramenta para o 
diálogo (FONAPER, 2012). Pesquisas apontam que a presença do ER nas escolas públicas tem contribuído para o surgimento 
de conflitos relacionados ao cerceamento de direitos, desvalorização da pessoa e cultura e violação de liberdades individuais e 
coletivas, especialmente de praticantes de religiões de matrizes afro-brasileiras (FERNANDES, 2014; CUNHA, 2012; 
QUINTANA, 2013). Utilizando a metodologia da pesquisa teórica, documental, histórica e legislativa, identificamos que estes 
problemas ocorrem independentemente da disponibilidade da disciplina ER nas escolas. Encontram-se presentes no cotidiano 
escolar devido a heranças religiosas advindas da pluralidade de credos. A discriminação e a intolerância religiosa são grandes 
entraves ao convívio pacífico e ao bom desenvolvimento de cidadãos nas escolas públicas, e o ER ainda não pode ser 
considerado eficiente para enfrentá-los. 
Palavras-chave: Ensino Religioso – Discriminação Religiosa – Intolerância Religiosa – Escola Pública 
 

 

AÇÕES INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO UNIVERSITÁRIO: ANALISANDO AS ATIVIDADES EM 
2015 
Tipo de apresentação: Pôster   15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Fernanda de Araújo Fonseca – fearaujo22@yahoo.com.br – Polo Macaé/UFRJ 
Coautoria: Cristiane Pires Teixeira; Jeanete Simone Fendeler Höelz; Daniele Gravina de Azevedo; Rafaella Correia e Silva 
Travassos 
Resumo: 
O presente trabalho pretende apresentar as práticas integradas executadas pelo Ensino e Integração Acadêmica (EIA), seção 
que tem como principal atribuição a Integração acadêmica do campus UFRJ Macaé. As atividades executadas se diferenciam 
principalmente na forma do atendimento aos universitários, que ocorre de forma integrada aos onze cursos de graduação 
oferecidos pelo Campus. Na EIA ,são formuladas ações que envolvem organização e planejamento entre as práticas de ensino, 
como monitorias, estágios, convênios, assistência estudantil, certificação dos graduandos, ENADE e avaliação MEC dos 
cursos de graduação. Além disso, são promovidos projetos de extensão, nos quais são articulados discentes, docentes e 
comunidade em geral.  
Palavras-chave: Integração – Ensino – Organização – Planejamento – Sucesso 
 

 

ANÁLISE DAS IMAGENS E SUAS AUDIODESCRIÇÕES EM UM CAPÍTULO DE LIVRO DIDÁTICO DE 
QUÍMICA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Cristiana de Barcellos Passinato – crispassinato@iq.ufrj.br – Instituto de Química/UFRJ 
Coautoria: Rodrigo Volcan Almeida; Waldmir Nascimento de Araujo Neto 
Resumo: 
O trabalho desenvolve uma análise epistemológica de figuras extraídas de um capítulo de um livro didático em formato 
MECDAISY ao confrontar características dessas imagens com suas audiodescrições (AD). O resultado obtido demonstra, de 
uma forma geral, que as AD apresentam as imagens de forma bastante simplificada, o que em alguns casos ajuda na 
compreensão dos conceitos, pois fogem de um realismo provocado ao aluno ledor. Porém, em outros casos, acredita-se que a 
simplificação extrema sugira uma maior dificuldade aos deficientes visuais, uma vez que detalhes importantes para a 
compreensão dos conceitos são omitidos. A partir deste estudo inicial espera-se contribuir para uma discussão acerca da 
qualidade das figuras e suas AD em materiais didáticos de uma forma geral.  
Palavras-chave: Bachelard – Ensino de Química – Cego – MECDAISY – Audiodescrição 
 

 

METODOLOGIA: UMA APROXIMAÇÃO ENTRE A ACADEMIA E O ENSINO FUNDAMENTAL 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Denise Maria Quelha de Sá – deniquelha@hotmail.com – Escola de Educação Física e Desportos/UFRJ 
Resumo: 
A pesquisa decorre da análise da Metodologia de ensino da dança desenvolvida no Programa de Extensão 
Educacional/Núcleo de Arte (NA) que atende ao ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro 
(SME), constituída através de uma parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro/Departamento de Arte Corporal e 
a SME. A autora busca a atualização dessa metodologia a partir da perspectiva de Bergson e Deleuze, em decorrência do 
desajuste observado no comportamento dos alunos ao Tempo contemporâneo. Opta-se por esses autores devido à concepção 
de ambos sobre o Tempo e a construção do conhecimento a partir da criação e da perspectiva libertária e autônoma que nos 
encaminha para um sistema epistemológico aberto, que leva em conta os distintos pontos de vista e a transformação na 
sociedade. Os resultados parciais indicam a problematização de atividades durante as aulas em prol do desenvolvimento de um 
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processo de desaceleração do Tempo, a partir de experiências de fato vivenciadas e encarnadas nos movimentos e gestos 
artísticos e do acesso à intuição para enriquecer as análises reflexivas, artísticas, críticas e políticas sobre si mesmo, o 
movimento, as imagens, a vida e a função social da arte na sociedade. 
Palavras-chave: Metodologia – Tempo – Dança 
 

 

A PSICOLOGIA NO ENSINO SUPERIOR: EXPERIÊNCIA DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR  
Tipo de apresentação: Comunicação   13/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Giliane Aparecida Schmitz – gilianea@utfpr.edu.br – Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico/UTFPR 
Resumo: 
A Educação é uma das áreas mais conhecidas em que o psicólogo pode atuar. Geralmente, quando se aborda a psicologia 
educacional, remete-se à atuação do profissional no ensino básico, trabalhando com problemas de aprendizagem, ou mesmo 
como orientador vocacional, no momento da escolha pelo curso de graduação. Pouco se aborda as possibilidades de o 
Psicólogo atuar no Ensino Superior. O trabalho é realizado pela profissional, admitida via concurso público há quatro anos, e 
tem sido construído a partir das demandas apresentadas por alunos, professores e gestores da universidade. Uma das 
dificuldades existentes para o direcionamento das ações do psicólogo educacional no ensino superior é a falta de material 
bibliográfico disponível e também a escassez de profissionais atuando na área. Atualmente, estão entre as atividades 
desenvolvidas pela profissional: atendimento individualizado voltado para o bom desenvolvimento acadêmico; orientação 
profissional e de carreira; mediação de conflitos professor-aluno e aluno-aluno; treinamento e desenvolvimento junto às 
empresas juniores existentes na universidade; palestras para a comunidade acadêmica e formação de professores. O objetivo 
deste relato de experiência é propiciar a discussão sobre a atuação do Analista do Comportamento no ensino superior, assim 
como ampliar as possibilidades de atuação na área. 
Palavras-chave: Psicologia – Análise do Comportamento – Ensino Superior 
 

 

MUSEU DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA: DOCUMENTOS E PRESERVAÇÃO 
Tipo de Apresentação: Apresentação Oral   15/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Aurea Ferreira Chagas – aureachagas@ccsdecania.ufrj.br – Centro de Ciências da Saúde/UFRJ 
Coautoria: Karen Lopes dos Santos Cunha 
Resumo: 
O museu da Faculdade de Odontologia foi criado em 1953 pelo professor Chryso Leão Fontes, na ocasião, diretor da unidade. 
Funcionou junto às dependências da faculdade na Praia Vermelha até 1979, quando acompanha a mudança desta para o 
campus da Ilha do Fundão. Após breve período de adaptação às novas instalações, volta a funcionar plenamente, exercendo 
seu papel de interlocutor entre a sociedade e a universidade. Instalado em área do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho, precisa ser novamente desativado, devido à implosão da Ala Sul em dezembro de 2010. A partir de 2013, associado às 
atividades extensionistas do Programa de Acervos Históricos Científicos e Culturais, inicia a reorganização de seu acervo com 
vistas à preservação de seu patrimônio. As ações contaram com a participação de bolsistas do curso de Conservação e 
Restauração dessa universidade através do incentivo do Programa Institucional de Bolsas de Extensão. A ferramenta ReOrg 
do ICROM foi utilizada como norteador do trabalho que priorizou a documentação do museu como fonte primária e 
depositária de informações de suas ações de comunicação, pesquisa e conservação. Em sua maior parte formada por 
documentos em papel que estruturalmente é muito frágil, a salvaguarda desses objetos justifica e embasa o futuro retorno do 
museu às suas atividades. 
Palavras-chave: Museu Odontológico – Preservação – Documento 
 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA DO CAMPUS MACAÉ PARA SELEÇÃO 
E DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MONITORIA PARA 11 CURSOS DE GRADUAÇÃO 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Cristiane Pires Teixeira – cristianepirest@yahoo.com.br – Polo Macaé/UFRJ 
Coautoria: Fernanda de Araújo Fonseca; Gilmara Basilio Caetano; Rafael Miron da Silva Oliveira; Rafaella Correia e Silva 
Travassos 
Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a atuação integrada do setor de Ensino e Integração Acadêmica do Campus UFRJ 
Macaé – Professor Aloísio Teixeira – para atendimento ao Edital Geral do Programa de Monitoria 2016, lançado pela 
PR1/DIA. A equipe administrou os pedidos de disciplinas junto aos cursos, elaborou o edital específico do campus, tendo 
como parâmetro cronogramas interno e externo de atividades, desenvolveu, em parceria com a TIC – Macaé, um sistema de 
inscrições online para o processo seletivo de monitoria e apresentou os resultados da seleção, atendendo aos onze cursos 
ofertados pelo Campus de forma integrada. O Campus foi contemplado com 67 bolsas das 181 solicitadas, cuja distribuição 
foi realizada pelo setor junto aos cursos, respeitando os critérios de divisão acordados conjuntamente com uma comissão de 
representantes docentes e equipe do setor. Será apresentada a análise documental dos registros dos procedimentos realizados 
no ano de 2016, bem como a análise das avaliações dos monitores realizadas através do relatório semestral 2016/1, a fim de 
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analisar a dinâmica do trabalho e planejar melhorias para os anos seguintes. Foi possível observar a alta procura dos alunos, o 
espírito de camaradagem dos envolvidos e o comprometimento com o processo de ensinoaprendizagem como aspectos 
relevantes da análise. 
Palavras-chave: Monitoria – Integração – Aprendizagem 
 
 
▪ Pesquisa 

 
PÓS-GRADUAÇÃO E INSERÇÃO SOCIAL: O CASO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS E CONSERVAÇÃO DA UFRJ-MACAÉ 
Tipo de apresentação: Pôster   13/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Marla Granados Belarmino – marlagb@hotmail.com – Polo Macaé/UFRJ 
Resumo: 
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPG-
CiAC) desenvolve suas atividades no Campus Macaé desde 2011, quando iniciou sua primeira turma de mestrado, abrindo 
posteriormente o curso de doutorado em 2014. Ao longo de sua existência, o Programa já matriculou 101 mestrandos e 19 
doutorandos, já tendo 65 dissertações defendidas. Dentro da proposta de atuação do PPG-CiAC, podemos destacar o 
interesse em formar profissionais capazes de colaborarem para a compreensão do patrimônio natural do interior fluminense, 
sobretudo nas regiões Norte e dos Lagos, e da relação do ser humano com esse ambiente. Este trabalho tem por objetivo 
analisar a relação entre essa proposta e a efetiva formação dos alunos do Programa. Para tal, buscou-se examinar 60 
dissertações, de modo a verificar a frequência de pesquisas ligadas às questões ambientais dessas regiões, seja como tema, seja 
como campo de trabalho. Os dados revelaram que cerca de 82% dos trabalhos de conclusão de curso analisados atendiam à 
proposta do Programa, evidenciando assim a contribuição do mesmo não só para a formação de futuros mestres como 
também para o conhecimento socioambiental da região. 
Palavras-chave: Pós-Graduação – Ciências Ambientais – Dissertações – Inserção Social – Desenvolvimento Socioambiental 
 

 

INFLUÊNCIA DA CADEIRA ADAPTADA NA FUNCIONALIDADE DE MEMBROS SUPERIORES EM 
PORTADORES DE PARALISIA CEREBRAL 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Evellin Pereira Dourado – evellin_pereira_dourado@hotmail.com – Campus Jataí/UFG 
Coautoria(s): Patrícia de Sá Barros, Fabiana Santos Franco, Virgínia Oliveira Chagas 
Resumo: 
A Paralisia Cerebral (PC) tem se tornado uma patologia evidente nos últimos tempos, sendo a espasticidade a anormalidade 
motora mais comum nessa população. O objetivo do estudo foi verificar a influência terapêutica do assento de uma cadeira 
adaptada sobre a funcionalidade de membros superiores em indivíduos com PC. Fizeram parte do estudo dez voluntários com 
diagnóstico clínico de PC, que foram avaliados; e, com os dados antropométricos, confeccionou-se uma cadeira adaptada com 
assento de lona e madeira. A amostra foi dividida em dois grupos de acordo com o uso do assento inicial. Os PCs executaram 
quatro atividades terapêuticas de manuseio, duas vezes por semana, durante quatro semanas cada grupo, totalizando oito 
sessões por voluntário, registradas por filmagens. A média de idade foi de 27 + 11,72 anos. O assento que apresentou melhor 
influência na primeira sessão da maioria das atividades foi o de lona, enquanto que o assento de madeira apresentou menor 
tempo na oitava sessão de todas as atividades. Contudo, não houve diferença estatística relativa à influência do assento nas 
atividades. Portanto, notou-se uma provável efetividade do assento de madeira na evolução das atividades propostas de 
repetição. 
Palavras-chave: Fisioterapia – Paralisia Cerebral – Mobiliário Adaptado 
 

 

EGRESSOS DE MESTRADO E DOUTORADO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY: CORPUS 
DOCUMENTAL NO ÂMBITO DA HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Rosa Maria Souza Braga – rmsbraga@globo.com – Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ 
Resumo: 
O objetivo deste projeto é preservar e criar acesso à história institucional, constituindo um corpus documental expressivo e 
relevante para a pesquisa da história da enfermagem. Suja primeira etapa é recuperar dados dos egressos de Mestrado e de 
Doutorado da Escola de Enfermagem Anna Nery. A Escola de Enfermagem Anna Nery foi criada no contexto do 
movimento sanitarista, nos primórdios do século XX, e tem registrado o pioneirismo na implantação de programas de 
enfermagem em nível de pós-graduação. A organização de um banco de dados dos alunos egressos do curso de mestrado e 
doutorado a partir de 1972, bem como dados de defesas, com dados sociodemográficos e acadêmicos é uma demanda oriunda 
da Coordenação de Pós-Graduação de Enfermagem e assenta-se na perspectiva de Padilha e Boreisten (2005). 
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Palavras-chave: Escola de Enfermagem Anna Nery – Egressos do Curso de Mestrado e Doutorado – História da 
Enfermagem – Memória 
 

 

MEMÓRIA, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA: A UFRJ E A DITADURA CIVIL-MILITAR 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Andréa Cristina de Barros Queiroz – andreaqueiroz@sibi.ufrj.br – Sistema de Bibliotecas e Informações/UFRJ 
Coautoria: Moana Campos Soto; Maria Angélica Brandão Varella 
Resumo: 
Este estudo tem como principal objetivo apresentar a importância do Projeto Memória, Documentação e Pesquisa da Divisão 
de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação (SiBI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
as suas pesquisas referentes à memória e à história institucional. Desde o ano de 2014, quando se completou 50 anos do golpe 
civil-militar no Brasil, as pesquisas desenvolvidas se destinaram à análise e à disseminação do acervo universitário referente a 
esse período da história nacional, em que houve vários expurgos de professores, discentes e servidores técnico-administrativos 
da UFRJ, a invasão do campus da Praia da Vermelha pelas forças armadas e a perseguição de vários estudantes universitários 
ligados direta ou indiretamente ao movimento estudantil, além de outros mecanismos institucionalizados de cerceamento, 
como a censura às obras bibliográficas e as assessorias de segurança e informações das universidades. Ao mesmo tempo, 
percebemos que foi no período autoritário que as obras do campus da Cidade Universitária foram concluídas e que vários 
programas de pós-graduação foram criados. Por tudo isso, tornou-se necessário rememorar e analisar essa conjuntura na 
trajetória da UFRJ. Ressaltamos que a documentação sobre a UFRJ desse período está dispersa em vários arquivos dentro e 
fora da universidade. 
Palavras-chave: UFRJ – Memória Institucional – Ditadura 
 

 

DESCONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA: MELHORAMENTO DA TÉCNICA DE 
DESINFECÇÃO SOLAR (SODIS) PELA UTILIZAÇÃO DO AZUL DE METILENO  
Tipo de apresentação: Pôster   15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Janine Simas Cardoso Rurr – janine@biof.ufrj.br – Instituto de Biofísica/UFRJ 
Coautoria: Juliana Patrão de Paiva; Tatiana Amorin Muniz de Alencar; Claudia Alencar Santos Lage; Alvaro Augusto da 
Costa Leitão 
Resumo: 
Água microbiologicamente contaminada é a principal causa de diarreia. Por hora, mais de 200 crianças morrem em 
decorrência dessa contaminação. Água potável é um dos principais desafios de Governos e Organizações Mundiais. A 
Desinfecção Solar (SODIS) para o tratamento de água é uma intervenção fácil e barata. Consiste na exposição de garrafas 
PET com água não potável ao sol por um período de 6 horas. Para acelerar o processo e melhorar a inativação, além de 
desenvolver um protocolo seguro na obtenção de água potável em comunidades carentes no Brasil, foram estudados os 
efeitos do Azul de Metileno (AM) como um catalisador (ação fotodinâmica), pois este corante, quando absorve a luz em 
determinado comprimento de onda, gera oxigênio singleto como espécie reativa, inativando bactérias e vírus presentes na 
água. Os resultados sugerem que a utilização desse catalisador permite reduzir o tempo necessário para a desinfecção solar, 
mesmo em regiões menos ensolaradas. Essa técnica foi capaz de prover água segura, através da inativação de micro-
organismos em geral, inclusive os patogênicos, os mais resistentes e insensíveis ao SODIS. 
Palavras-chave: Água – SODIS – Azul de Metileno – Micro-Organismo – Descontaminação 
 

 

O ACERVO DE FOTOS DE CURT NIMUENDAJÚ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Maycon Silva Aguiar – mayconsilvaaguiar@gmail.com – Faculdade de Farmácia/UFRJ 
Coautoria: Tania Conceição Clemente de Souza 
Resumo: 
O acervo de fotos de Curt Nimuendajú alcança um total de mais de 570 itens, depositados no Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, e tem como foco principal as diversas etnias indígenas do Brasil. Como a maioria dessas fotos está se deteriorando, e 
de grande parte delas ainda disporem dos negativos de vidro, de acetato e de diacetato, o projeto tem, em primeira instância, o 
objetivo de restaurar e de digitalizar esse conjunto de fotos que ainda pode ser recuperado a partir desses negativos e das 
cópias em papel que não dispõem de negativos, mas que podem ser digitalizadas e tratadas. Num segundo momento, essas 
fotos são analisadas a partir de dois movimentos: primeiro, do ponto de vista de Nimuendajú, como fotógrafo (é digna de 
nota a precisão e a qualidade técnica de fotografias complexas, como, por exemplo, a de grandes grupos em movimento); 
depois, os comentários – em forma de legendas e de escritos que acompanham as fotos, feitos pelo próprio Nimuendajú, 
agora pelo olhar de observador. Jogam-se aí dois olhares e, em termos teóricos, pretendemos analisar o intervalo entre eles, 
buscando, além do trabalho de restauração das fotos, dar um tratamento acadêmico às observações do próprio pesquisador. O 
viés teórico utilizado é o da escola francesa de análise de discurso. 
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Palavras-chave: Curt Nimuendajú – Preservação e Conservação de Acervo Histórico Raro – Grupos Indígenas do Brasil – 
Análise de Discurso 
 

 

RESULTADOS DE UM TRABALHO PEDAGÓGICO EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Dalvane Althaus – dalvanea@gmail.com – Departamento de Educação/UTFPR 
Coautoria: Anselmo Pereira de Lima 
Resumo: 
Este trabalho apresenta os resultados de uma dissertação que tem como recorte alguns resultados de um trabalho pedagógico 
na universidade federal. A fundamentação teórica que nos embasa são três: a teoria Baktiniana de análise dialógica do discurso, 
a teoria Vigotskiana de desenvolvimento humano e a teoria de psicologia do trabalho de Clot. Os protagonistas desta 
intervenção foram dois docentes do Departamento de Informática da UTFPR, campus Pato Branco. A metodologia consiste 
em o professor se confrontar com uma sequência de imagens suas em sala de aula e, a partir dessas imagens, dialogar e refletir. 
Na documentação produzida, realizamos a análise dialógica do discurso a fim de verificar se ocorre o desenvolvimento 
docente e, em caso afirmativo, estabelecer de que modo se dá o desenvolvimento docente por meio da linguagem. 
Constatamos que há uma dificuldade para que os professores realizem seu trabalho: a mesa do professor é baixa. Isso o leva a 
um conflito: realizar o trabalho docente sentado ou em pé? Em pé, o professor precisa se inclinar para digitar e isso pode 
comprometer sua saúde física. Sentado, perde o contato com os alunos e possibilita situações de indisciplina, que podem 
comprometer sua saúde mental. 
Palavras-chave: Trabalho Pedagógico – Educação Superior – Autoconfrontação – Desenvolvimento Humano – Saúde do 
Trabalhador da Educação 
 

 

NUTRIÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO UNIVERSO DAS GESTANTES ADOLESCENTES 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Neuza dos Anjos Sampaio – neuza_sampaio@uol.com.br – Maternidade Escola/UFRJ 
Coautoria: Fabiana Abrahão; Elisa Maria de Aquino Lacerda 
Resumo: 
A adolescência é o período em que ocorrem mudanças intensas e profundas que envolvem a escolha de hábitos e definição de 
comportamentos. O trabalho objetiva descrever a relação entre consumo alimentar, segundo o tipo de processamento, e 
sustentabilidade socioambiental em gestantes adolescentes. Participaram do estudo 31 gestantes, sendo observada uma média 
de 5,87 alimentos ultraprocessados consumidos por dia. O atributo mais apontado pelas gestantes adolescentes para escolha 
dos alimentos foi o sabor, seguido do aroma. Em relação ao conhecimento sobre sustentabilidade, 61,54% informaram que 
compravam os alimentos na safra, 100% desconheciam a origem dos alimentos que consumiam e 50% informaram que 
conheciam o termo sustentabilidade. É necessário orientar as adolescentes gestantes quanto à importância do consumo 
alimentar mais saudável e sustentável, bem como quanto aos riscos inerentes do consumo excessivo de alimentos 
ultraprocessados e com agrotóxicos. Isto é de extrema importância nestes períodos de adolescência e gestação, bem como 
para o ambiente. 
Palavras-chave: Gestantes Adolescentes – Consumo Alimentar – Sustentabilidade – Agrotóxicos 
 

 

ESTUDO SOBRE A CORRELAÇÃO ENTRE NÍVEL EDUCACIONAL E RENDA FAMILIAR EM 
SANTARÉM PARÁ 
Tipo de apresentação: Pôster   15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Gevani Honório da Silva – gevanirj@gmail.com – Prefeitura Universitária/UFRJ 
Resumo: 
O presente trabalho pretende analisar as variáveis renda familiar e nível educacional de diversas comunidades de 
Santarém/Pará e, desta maneira, verificar se existe alguma correlação positiva entre a formação de renda familiar e o nível 
educacional dos responsáveis da família. A política pública de educação voltada para a melhoria do nível educacional da 
população brasileira visa, entre outros, instrumentalizar as pessoas para uma maior inserção socioeconômica. Entretanto, nem 
sempre existe um efeito determinístico de maior nível educacional – maior renda. Existem outros fatores, como a economia 
local e regional, que impedem esse avanço social. Em Santarém, o aumento da renda familiar no município não significou 
necessariamente que houve um correspondente aumento no nível educacional. A criação de uma nova universidade federal no 
município, por exemplo, significou o influxo de pessoas com alta renda, demandando serviços especiais disponibilizados para 
as camadas socioeconômicas mais altas, mas o Indicador de Gini continuou praticamente o mesmo. 
Palavras-chave: Educação – Nível Educacional – Renda Familiar 
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CONTRIBUIÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
CIENTÍFICA NA UNIFESSPA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Naurinete Fernandes Inácio Reis – neteinacio@unifesspa.edu.br – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Inovação Tecnológica/UNIFESSPA 
Coautoria: Thayna Miriam Pereira Passos; Gildene Gonçalves dos Santos; Orlando Fernandes Inácio 
Resumo: 
O trabalho analisa a contribuição dos técnicos administrativos lotados na Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação 
Tecnológica e no Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, no desenvolvimento das 
atividades relacionadas à pesquisa científica no âmbito da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), criada 
em junho de 2013, fruto de um desmembramento da Universidade Federal do Pará – UFPA. O objetivo é realizar uma 
compreensão da organização institucional na qual o TAE é inserido, qual seu papel e funções no cumprimento das funções 
sociais da universidade, assim como apresentar as possibilidades e desafios enfrentados pelos TAEs na implementação da 
pesquisa na iniciação científica, a partir do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), e na pesquisa na 
pós-graduação, com o apoio de agências de fomentos. O estudo identifica várias dificuldades enfrentadas pelos TAEs e que os 
mesmos contribuem para a efetivação da política de desenvolvimento e expansão da pesquisa e da pós-graduação na região e, 
indiretamente, para a eficácia dos programas de fomento. 
Palavras-chave: Técnicos Administrativos – Pesquisa – Bolsa – Unifesspa 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA 
DA UFG – REGIONAL JATAÍ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Sala 2 – 9h a 11h 
Autoria: Evellin Pereira Dourado – evellin_pereira_dourado@hotmail.com – Campus Jataí/UFG 
Coautoria: Virgínia Oliveira Chagas; Leonor Paniago Rocha; Marina Oliveira Chagas 
Resumo: 
A Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí – é a primeira clínica de fisioterapia pública 
do estado criada com o objetivo de formar e qualificar futuros fisioterapeutas, com atendimento ambulatorial gratuito à 
comunidade, e desenvolver projetos de pesquisa e extensão. Este trabalho trata-se de um relato de experiência, desenvolvido 
no primeiro ano de funcionamento da Clínica Escola. Os dados foram obtidos por meio das experiências vivenciadas no 
processo de criação e implantação, no período de agosto de 2014 a junho de 2015. O início do funcionamento se deu com a 
elaboração de um plano organizacional de funcionamento e de fichas de avaliação de todas as áreas (ortopedia, neurologia, 
neuropediatria, urologia, ginecologia, cardiorrespiratória, reumatologia/geriatria e dermato-funcional). A clínica atende em 
média 80 pacientes por mês. Ao longo desse período foram realizadas reuniões mensais com a presença do coordenador do 
curso, supervisores, técnicos administrativos e discentes para a detecção de eventuais problemas e reorganização/criação de 
estratégias para saná-los. Foi uma rica experiência em gestão, formação, atenção em saúde e vivência na prática de se trabalhar 
com o paralelo da produção de conhecimento e atender as demandas das necessidades da sociedade em que estamos inseridos. 
Palavras-chave: Fisioterapia – Clínica Escola – Comunidade Externa 
 

 

PERFIL DOS PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Virginia Oliveira Chagas – Reginal Jataí/UFG 
Coautoria: Evellin Pereira Dourado; Marina Oliveira Chagas; Leonor Paniago Rocha 
Resumo: 
O curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás possui uma clínica escola em que são realizadas atividades práticas, 
projetos de pesquisa e extensão e atendimento ambulatorial gratuito à comunidade interna e externa. Pretende-se neste 
trabalho descrever o perfil dos pacientes atendidos na Clínica para identificar quais as maiores demandas de atendimento. 
Trata-se de um estudo descritivo em que foram avaliadas as fichas de avaliação dos pacientes atendidos no período de agosto 
de 2014 a agosto de 2015, sendo consideradas as variáveis gênero, idade, município de residência e área de atendimento 
fisioterapêutico. Foram analisadas 265 fichas de avaliação, sendo que 160 (60,38%) pacientes eram mulheres. A idade variou 
de 7 a 81 anos. Todos os pacientes residiam no município de Jataí, Goiás. Quanto à área de atendimento fisioterapêutico, 85% 
dos pacientes eram da área de ortopedia e traumatologia, 4,2% dermato-funcional, 3,4% neurologia, 3,4% uroginecologia, 2% 
fisioterapia geriátrica, 1,1% cardiorrespiratória e 0,9% outras áreas. O maior número de atendimentos fisioterapêuticos foi 
realizado na área de ortopedia e traumatologia e foi importante caracterizar esta população, pois possibilitou a construção e o 
planejamento de uma assistência adequada e específica que contemple as necessidades dos pacientes. 
Palavras-chave: Fisioterapia – Clínica Escola – Comunidade Externa 
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ELABORAÇÃO DE NORMAS E ROTINAS DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DE UMA 
UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Virginia Oliveira Chagas – virginiafarm@gmail.com – Regional Jataí/UFG 
Coautoria: Evellin Pereira Dourado; Patrícia de Sá Barros 
Resumo: 
A Clínica Escola do Curso de Fisioterapia da UFG prioriza as ações preventivas, interdisciplinares e humanizadas na área de 
saúde, visando ao avanço do conhecimento científico. O objetivo deste estudo foi elaborar um manual com informações aos 
usuários da Clínica sobre as rotinas e ações estabelecidas a serem seguidas e ser ponto de referência no trabalho diário de toda 
a equipe que a compõe. Quarenta alunos matriculados na disciplina de Administração em Fisioterapia, sobre orientação de 
uma docente e duas servidoras técnico-administrativas se reuniram em grupos para construir a proposta de normas e rotinas 
da Clínica Escola. Utilizou-se os seguintes parâmetros: Das disposições gerais; Dos objetivos; Horários de funcionamento, 
seleção dos usuários e público-alvo; Da estrutura e organização; Das atribuições da Fisioterapeuta; Das atribuições da 
coordenação da clínica escola; Das atribuições da coordenação de estágio; Das atribuições dos discentes; Normas Gerais de 
uso e Proibições na Clínica Escola. O manual foi elaborado em dez páginas e será amplamente divulgado no meio acadêmico. 
A proposta foi concluída demonstrando uma interação entre discentes, docentes e técnicos administrativos, a fim de levantar 
as fragilidades e potencialidades do espaço utilizado por todos, primando pelo tripé ensino, pesquisa e extensão no ambiente 
acadêmico. 
Palavras-chave: Fisioterapia – Regulamento – Normas 
 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CURSO DE APROPRIAÇÃO DIGITAL PARA TRABALHADORES 
PÚBLICOS E TERCEIRIZADOS DA UFRJ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Gilmar Constantino de Brito Junior – gc7266@hotmail.com – Divisão de Gestão Documental e da 
Informação/UFRJ 
Coautoria: Valquíria Felix Gonçalves; Antônio Cláudio Gómez de Sousa; Rejane Lúcia Loureiro Gadelha; Ricardo Jullian da 
Silva Graça  
Resumo: 
Desde 2009, o Laboratório de Informática para Educação LIpE/NIDES desenvolve o “Projeto de Formação de 
Multiplicadores Educadores em Informática Educativa” tendo como público-alvo técnicos administrativos da UFRJ. Após 
estudos e ações educacionais, passou a chamar-se “Curso de Apropriação da Cultura Digital para Trabalhadores”, 
fundamentando-se na metodologia participativa e atendendo a demanda de capacitação em um campo de saber repleto de 
especificidades. O curso possui exercícios práticos – com atividades de interesse dos educandos – utilizando o computador e 
possibilita aprendizado sobre as funções básicas necessárias: ligar, desligar, digitar documentos, salvar arquivos, usar a internet. 
Os TAEs, após terem conhecimentos em editor de texto; navegam na internet, aprendem a consultar seus contracheques no 
Sistema de Gestão de Pessoal – SIGEPE, acompanham os seus processos no Sistema de Acompanhamento de Processos 
administrativos – SAP. Agregamos valor ao fazer profissional e contribuímos para a superação de dificuldades com a 
motivação e elevação da autoestima. Percebemos nosso crescimento e aprendemos mais sobre a universidade. Atualmente o 
curso acontece no LIpE e na Biblioteca do Centro de Tecnologia da UFRJ, acolhendo educandos com pouco ou nenhum 
conhecimento em informática. Cada turma conta com quinze educandos. 
Palavras-chave: Tecnologia Social – Informática Educativa – Metodologia Participativa – Educação – Trabalho 
 

 

POSSIBILIDADES PARA ALÉM DO NUTRIR COM AS CRIANÇAS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
Tipo de apresentação: Pôster   15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Mônica Seefelder de Assis Araujo – monica.seefelder@nutricao.ufrj.br – Instituto de Nutrição Josué de 
Castro/UFRJ 
Coautoria: Michele Morgane de Melo Mattos 
Resumo: 
As práticas que envolvem a alimentação, dentre outros cuidados, devem ocorrer de modo a não fragmentar as crianças nas 
suas possibilidades de viver experiências, na sua compreensão de mundo e na construção de seu conhecimento (BRASIL, 
2013). Nesse contexto, o momento da alimentação tem um importante papel no processo de socialização da criança para além 
da satisfação de nutrientes. Este texto tem a intenção de descrever as experiências vividas pelas crianças nos momentos das 
refeições da EEI-UFRJ, destacando as suas interações com o alimento, com as outras crianças e com os adultos. Desde o 
segundo semestre de 2015, essas relações foram observadas pela Equipe de Nutrição e registradas em um diário de campo. 
Percebemos que as experiências vividas nesses momentos são importantes para o desenvolvimento da criança, inclusive o 
cognitivo. Além disso, proporcionam a vivência em comunidade aprendendo a respeitar, a acolher e a celebrar a diversidade 



 

  Página 48  
  

dos demais, a sair da percepção exclusiva do seu universo pessoal, assim como a ver o mundo a partir do olhar do outro e da 
compreensão de outros mundos sociais, contribuindo com a função social da educação infantil. 
Palavras-chave: Alimentação – Experiências – Educação Infantil 
 

 

PROJETOS COM AS CRIANÇAS DA EEI/UFRJ: UMA POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DOS TÉCNICOS EM 
ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
Tipo de apresentação: Pôster   16/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Michele Morgane de Melo Mattos – michelle_morgane.ber@hotmail.com – Escola de Educação Infantil/UFRJ 
Coautoria: Edmilson dos Santos Ferreira; Vivian de Oliveira 
Resumo: 
Dentre os cargos que compõem o quadro de pessoal das Instituições Federais de Ensino está o Técnico em Assuntos 
Educacionais (TAE), cujo requisito é a graduação em Pedagogia ou Licenciaturas. Compete ao TAE coordenar as atividades 
de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do 
desenvolvimento do processo educativo (BRASIL, 2005). Na Escola de Educação Infantil da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (EEI/UFRJ), os TAEs têm realizado atividades de diversas naturezas, dentre elas, a realização de projetos com as 
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, como atividades complementares à prática docente. Este texto tem como objetivo destacar 
a coordenação/realização de projetos de múltiplas linguagens na EEI/UFRJ como uma demanda de atuação nas instituições 
universitárias. A metodologia utilizada é o relato de experiência, que descreve a atuação desses profissionais em projetos, 
dentre os quais destacamos: o Clube de Ciências, o ateliê, o cinema, a sala de leitura, a nutrição, a inserção de bebês e a 
transição ao ensino fundamental. Percebe-se que a realização de projetos é uma possibilidade de atuação do TAE sem fugir de 
suas atribuições que são de natureza pedagógica relacionada ao processo educativo. 
Palavras-chave: Competências – Habilidades – Pedagogia de Projetos – Múltiplas Linguagens 
 

 

QUEM ELA PENSA QUE É… TAE “OCUPANDO E AMPLIANDO” SEU ESPAÇO PROFISSIONAL NA 
UFRJ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
Autoria: Joana Maria de Angelis – jangelis@bioqmed.ufrj.br – Instituto de Bioquímica Médica/UFRJ 
Resumo: 
A UFRJ convive com a cultura da subserviência, separando seus trabalhadores em dois grupos desiguais, docentes e técnicos. 
Isso se reflete em como participam das deliberações da vida da universidade e no fazer cotidiano desses profissionais. 
Apresentando a ação de extensão que idealizei e coordeno – o evento Formação Continuada de Professores da Rede Pública 
do Rio de Janeiro – Integração Universidade/Escola – 3ª edição em 09/2016, pretendo compartilhar com os colegas a 
experiência de “ocupação e ampliação” do meu espaço profissional comprometido com a universidade pública, de qualidade, 
gratuita para todos. Os principais objetivos do evento são a democratização do conhecimento acadêmico, compartilhado com 
professores da rede pública do ensino básico do Rio de Janeiro. Estes são produzidos através das pesquisas, ampliando as 
possibilidades de articulação e transformação entre universidade e outros setores da sociedade, proporcionando aos 
graduandos conhecer a realidade das escolas públicas do Rio de Janeiro, em especial a formação dos professores, e 
possibilitando uma visão crítica que estimule intervenções em busca de melhorias. 
Palavras-chave: Cultura Subserviente – Espaço Profissional – Extensão – Universidade de Qualidade 
 

 

CORREDOR DO SANGUE NO ESPAÇO CIÊNCIA VIVA: USO DA ARTÉRIA GIGANTE EM DIFERENTES 
MEDIAÇÕES 
Tipo de Apresentação: Pôster   16/9 – 11h a 12h30 
Autora: Ana Lucia de Oliveira Carvalho – alocarvalho2013@gmail.com – Instituto de Bioquímica Médica/UFRJ 
Coautoria: Luiza da Silva Soares; Alyne Munhoz; Uri Duarte; Lilian Soares da Cunha Gomes; Russolina Zingali; Eleonora 
Kurtenbach 
Resumo: 
O Espaço Ciência Viva (ECV) é um museu interativo de ciências, onde crianças, adolescentes e adultos “aprendem” Ciências 
de forma divertida e dinâmica em atividades baseadas na experimentação. O museu atende escolas durante a semana, com 
participação de mediadores, e no último sábado de cada mês recebe o público geral com atividades temáticas. Inicialmente a 
mediação se deu através do módulo-instalação Artéria Gigante, onde foi possível conhecer e interagir com diversos 
componentes do sangue humano, suas implicâncias nas doações e nos problemas de saúde. 
Palavras-chave: Divulgação Científica – Tipagem Sanguínea – Ensino Não Formal – Mediação 
 

 

PROJETO UNIVERSIDADE-ESCOLA: CURSOS DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE MACAÉ E REGIÃO  
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   13/9 – Auditório CEMA – 9h a 11h 
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Autoria: Rafaella Franco Binatto – rafaellabinatto@gmail.com – Polo Macaé/UFRJ 
Coautoria: Rafael Nogueira Costa 
Resumo: 
O Projeto Universidade-Escola tem como proposta principal uma maior aproximação do corpo social do NUPEM em suas 
atividades de Ensino/Pesquisa das escolas da rede pública (municipais e estadual) através da oferta de cursos de capacitação, 
aperfeiçoamento e atualização dos professores da rede pública de Macaé e Região. O envolvimento dos técnicos, discentes e 
docentes da UFRJ Macaé, e em particular os do NUPEM, nas atividades e nos cursos e do Projeto Universidade-Escola e os 
professores da Rede Pública de Ensino de Macaé oportuniza a troca de conhecimentos que busca contemplar as ideias e 
questões de interação entre a UFRJ Macaé e as Escolas da Região. Uma aliança mais sólida entre as três esferas que compõem 
a ideia de universidade – ensino, pesquisa e extensão – associada ao compartilhamento de saberes entre os professores no 
Ensino Superior e os professores da Rede Básica de Ensino promovidas através da oferta destes cursos é a razão maior da 
criação do espaço deste projeto, consolidando as atividades pedagógicas da Extensão NUPEM e sua tradição de formação de 
educadores, mediante a aliança da pesquisa e formação profissional e exercício da docência – principalmente tendo como foco 
o trabalho de formação do docente e as questões relacionadas à Educação no Ensino Básico. 
Palavras-chave: Universidade – Escola – Professores – Extensão – Interdisciplinaridade 
 

 

UFRJMAR: ESTRATÉGIAS DE INTERIORIZAÇÃO 
Tipo de apresentação: Pôster   15/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Regina Célia Magalhães Waltenberg – rmagalhaes@nides.ufrj.br – Núcleo Interdisciplinar em Desenvolvimento 
Social/UFRJ 
Coautoria: Rosana Barreto de Siqueira Torres; Eliane Correia da Silva Soares 
Resumo: 
O Festival UFRJMar foi idealizado pelo então Reitor da UFRJ, Prof. Carlos Lessa, e implementado pelo Prof. Fernando 
Amorim. O NIDES/CT busca realizar anualmente esse evento com a intenção de perpetuar esse trabalho considerado 
relevante para a comunidade universitária. A ideia é realizar eventos de extensão capazes de divulgar a produção acadêmica da 
UFRJ, sobretudo aquelas relativas ao mar e a indústria marítima, em regiões onde a UFRJ fosse pouco conhecida. Buscava-se 
assim um processo de conhecimento e de aproximação da sociedade local, dos governos locais com a comunidade interna da 
UFRJ. A repercussão e conquistas do Festival foram tão significativas que atualmente o Projeto encontra-se disseminado em 
regiões como Paraty e Cabo Frio, cumprindo a finalidade principal de atuar como espaço de reflexão e difusão do saber nestas 
regiões de forma consolidada e permanente. 
Palavras-chave: UFRJMar – Interiorização – Extensão Universitária – Ensino – Pesquisa 
 

 

ENCONTRO POLÍTICAS PÚBLICAS E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: O PROEXT NA UFF – 
APRESENTANDO O MÉTODO. 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Lúcio Enrico Vieira Attia – lucioenrico@hotmail.com – Pró-Reitoria de Extensão/UFF 
Resumo: 
O presente trabalho dialoga com uma das perguntas de Sanseverino (2015), que em sua dissertação investigou qual o papel 
dos técnicos em assuntos educacionais nas Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. Conversará especificamente a 
respeito de ações que podem favorecer o desenvolvimento de atividades vinculando ensino, pesquisa e extensão por meio de 
apresentação da metodologia utilizada na construção do encontro “Políticas Públicas e Extensão Universitária – o PROEXT 
na UFF”, realizado em 2014. Neste sentido, o texto visa expor experiência de atividade realizada na IFES com o objetivo de 
propor melhorias no âmbito da gestão pública universitária ao mesmo tempo em que compartilha minha produção acadêmica 
e técnico-científica como técnico administrativo em educação. 
Palavras-chave: Técnicos em Assuntos Educacionais – Extensão – Metodologia – PROEXT – UFF 
 

 

ASAS DE PAPEL – LIVROS LIVRES 
Tipo de apresentação: Pôster   13/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Loide Aragão – fmmacae@gmail.com – Polo Macaé/UFRJ 
Coautoria: Rafael Rivera Alves; Márcio Melo 
Resumo: 
É notório que a população brasileira ainda apresenta pouca aproximação com o livro e com a leitura. Pesquisa lançada pelo 
Instituto Pró-livro em 2011 mostra que 28% dos entrevistados declaravam ler (jornais, revistas, livros, textos na internet) nos 
tempos livres, sendo que destes só 58% realizavam tal atividade frequentemente. O objetivo do projeto é promover e 
aproximar a comunidade local do objeto livro, reconhecendo-o como fonte disseminadora de conhecimentos artísticos, 
científicos, informativos etc., visando à circulação do mesmo pela disposição no espaço público interno e externo do Polo 
Barreto – UFRJ de livros doados pela comunidade local e acadêmica para troca entre os diferentes usuários do espaço. 
Palavras-chave: Livro – Leitura – Extensão – Macaé 
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ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA DIVISÃO DE INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE COMUNIDADE: 
ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Valéria Pereira Silva – valeria@pr5.ufrj.br – Pró-Reitoria de Extensão/UFRJ 
Coautoria: Bárbara Zilli Haanwinckel; Michelle Rodrigues de Moraes 
Resumo: 
Com este trabalho destacamos a atuação do Serviço Social na Divisão de Integração Universidade Comunidade – DIUC/PR5, 
na atual proposta institucional, que inclui a atuação em programas e projetos de extensão universitária. Fazemos uma breve 
problematização de sua contribuição à extensão, articulada à pesquisa e ao ensino, entendendo a formação e a atuação 
profissional como eixos relacionados. Consideramos a supervisão em Serviço Social nas ações interdisciplinares do programa 
Núcleo Interdisciplinar de Ações para a Cidadania – NIAC; as atividades de gestão da extensão na PR-5 – em programas e 
projetos; planejamento e execução de eventos promovidos; integração nas comissões de avaliação de ações de extensão e 
assessoria técnica em assuntos relacionados à área do serviço social, externa e internamente à universidade. Acreditamos que a 
formação em serviço social coaduna com as diretrizes da extensão universitária, enriquecendo as ações, inclusive no processo 
de formação acadêmica dos futuros assistentes sociais, atualmente em experiências de ensino, pesquisa e extensão. 
Palavras-chave: Extensão Universitária – Serviço Social – Formação Acadêmica – Atribuições e Competências Profissionais 
 

 

DIVISÃO DE INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE-COMUNIDADE: AÇÕES EM CURSO 2015/2016 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Erika Jennifer Honorio Pereira – erika@pr5.ufrj.br – Pró-Reitoria de Extensão/UFRJ 
Coautoria: Bárbara Zilli Haanwinckel; Solange Alves de Souza Rodrigues; Valéria Pereira Silva 
Resumo: 
Este trabalho tem a proposta de apresentar a Divisão de Integração Universidade-Comunidade (DIUC), da Pró-Reitoria de 
Extensão da UFRJ/PR-5, e as ações interdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas, que visam à formação, 
promoção de políticas públicas e projetos acadêmicos no campo da educação e dos direitos humanos. Os programas e 
projetos que integram a DIUC são de natureza interdisciplinar e interdepartamental, uma vez que articulam diferentes 
unidades acadêmicas de ensino de graduação e pós-graduação da UFRJ. Busca-se refletir sobre essas ações e sua relação com o 
conceito de extensão universitária como “um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que promove a 
interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade” (FORPROEX, 2010). 
Palavras-chave: Extensão Universitária – Relação Universidade-Comunidade – Cidadania 
 

 

ECOCINEMA NA FORMAÇÃO DE ECOCIDADÃOS: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DAS TIC À 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   14/9 – sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Silvano Messias dos Santos – silvano.santos@ufob.edu.br – Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura/UFOB 
Coautoria: Charles Santana Cardoso 
Resumo: 
A Educação Ambiental (EA) constitui-se numa dimensão da educação, em atividade intencional da prática social, que visa à 
construção de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores sociais. Nesta perspectiva, a integração das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) às práticas de EA nas instituições escolares pode ser entendida como uma possibilidade de 
ressignificar o pensar-fazer pedagógico. Neste trabalho, objetiva-se abordar especialmente sobre um minicurso concebido e 
desenvolvido no Projeto Bota Fora, intitulado “Ecocinema na formação de ecocidadãos”, com o qual se propôs reflexões 
teórico-práticas interdisciplinares acerca da Educação Ambiental Crítica, tendo como público-alvo professores e estudantes de 
graduação. O minicurso em questão, ao entender a escola como um dos espaços de intervenção e transformação 
socioambiental, configurou-se numa experiência enriquecedora de discussões e proposições sobre a EA, considerando o 
ecocinema uma das possibilidades didático-metodológicas para o ressignificar das práticas educativas e formação da 
ecocidadania. 
Palavras-chave: Cinema Socioambiental – Tecnologias da Informação e Comunicação – Educação Ambiental Crítica – 
Ecocidadania 
 

 

A EXPERIÊNCIA COLETIVA DO FÓRUM (IM)PERMANENTE 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Mônica Atalla Pietroluongo – monpietro@gmail.com – Casa da Ciência/UFRJ 
Coautoria: Gabriel Cid de Garcia, Telma Fernandes Gil, Danielle Fialho, Fernando Pedro Lopes 
Resumo: 
A pluralidade da universidade e sua autonomia são temas balizadores das preocupações de grande parte da comunidade 
acadêmica. Ainda que a mobilização e o debate em torno desses temas seja um esforço constante no cotidiano institucional, o 
cenário de greve torna-se um momento de experiências e de trocas, propiciadas pelas temporalidades abertas com a suspensão 
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coletiva do trabalho. O Fórum (Im)permanente foi uma das atividades surgidas no contexto da greve de 2015 na UFRJ, 
reunindo convidados de diferentes formações e linhas de atuação para debates com o público, contribuindo para gerar 
reflexões interdisciplinares a partir de suas trajetórias e áreas de conhecimento, repensando nossos papéis como servidores 
públicos e cidadãos no âmbito da educação. Para além das pautas do movimento, havia um desejo conjunto de pensar o 
momento presente, de pensá-lo como um momento não apenas de luta, mas também de experimentação, favorecendo 
vivências transformadoras e tornando o espaço aberto também aos interesses da sociedade. Tal experiência de auto-
organização de um coletivo grevista possibilitou a criação de novas identidades, laços de solidariedade, o aprendizado sobre 
relações democráticas na universidade, bem como os conflitos e barreiras para atuar e sermos protagonistas do nosso trabalho. 
Palavras-chave: Transversalidades – Horizontalidades – Auto-Organização – Trabalho e Pensamento – Protagonismo 
 

 

PERFIL DOS PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Virginia Oliveira Chagas – virginiafarm@gmail.com – Regional Jataí/UFG 
Coautoria: Evellin Pereira Dourado; Marina Oliveira Chagas; Leonor Paniago Rocha 
Resumo: 
O curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás possui uma Clínica Escola em que são realizadas atividades práticas, 
projetos de pesquisa e extensão e atendimento ambulatorial gratuito à comunidade interna e externa. Pretende-se descrever o 
perfil dos pacientes atendidos na clínica para identificar quais as maiores demandas de atendimento.  
Palavras-chave: Fisioterapia – Clínica Escola – Comunidade Externa 
 

 

REDESCOBRINDO A ESCRITA NA TERCEIRA IDADE: UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA NO 
CONTEXTO DA UATI 
Tipo de apresentação: Pôster   16/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Luciana Costa Souza – lucsouza@uneb.br – UNEB 
Resumo: 
A educação básica de jovens e adultos é um tema bastante discutido na atualidade devido ao grande número de pessoas que 
não tiveram oportunidade de frequentar a escola ou manter-se nela pelo período de formação necessário. Nesse contexto, que 
muitas vezes não propicia aos cidadãos boas experiências educativas ou não lhes oferece políticas de permanência na escola, 
temos muitos adultos analfabetos, que chegam à terceira idade com sede de aprendizado e sentimento de frustração. A partir 
da percepção dessa realidade, surgiu o trabalho com a Oficina de Leitura e Escrita. Além disso, buscamos trabalhar com o 
resgate da autoestima dos estudantes, fazendo-os reconhecer suas potencialidades. Para atingir as metas propostas, 
desenvolvemos atividades com leitura de textos diversos, produção textual, apresentações grupais envolvendo textos literários 
e elementos da cultura popular. A oficina permitiu aos idosos não só ampliar seus conhecimentos sobre a língua escrita como 
também devolveu a muitos deles a capacidade de acreditarem em si mesmos novamente. 
Palavras-chave: Aprendizagens – Terceira Idade – Leitura e Escrita – Autoestima – UATI 
 

 

APRENDIZAGEM DIGITAL E CIDADANIA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral    16/9 – Auditório Roxinho – 9h a 11h 
Autoria: Karla Cruz Bacelar dos Santos – kbacelar@uneb.br – Departamento de Educação – Campus Serrinha/UNEB 
Coautoria: Mônica Moreira de Oliveira Torres 
Resumo: 
O Projeto Aprendizagem Digital e Cidadania foi idealizado no ano de 2002 na UNEB – Universidade do Estado da Bahia – 
Campus XI – Departamento de Educação, no município de Serrinha. O projeto possibilita, através de cursos de extensão, a 
inclusão digital de jovens, crianças e adultos de baixa renda na sociedade da informação, conforme prevê o Livro Verde do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, atentos ao fato que a presença das novas tecnologias representa uma condição básica no 
processo de comunicação, de acesso a informação e conhecimento, que o uso destas tecnologias significa participação, 
inserção no mundo contemporâneo, inclusão social e cidadania. Mais de 400 cidadãos são contemplados com esta iniciativa. 
Palavras-chave: Informática – Inclusão – Cidadania 
 

 

AÇÃO DE INTERVENÇÃO CULTURAL, ARTÍSTICA NO MUNICÍPIO DE SERRINHA ATRAVÉS DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS XI 
Tipo de apresentação: Pôster   16/9 – 11h a 12h30 
Autoria: Juliana Melo Leite – jusilva@uneb.br – Departamento de Educação – Campus Serrinha/UNEB 
Coautoria: Elivânia Reis de Andrade Alves 
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Resumo: 
Ao compreender a cultura como eixo estratégico para a formação acadêmica, o DEDC XI da UNEB, em Serrinha, executou o 
projeto Ação de Intervenção Cultural, Artística no Município de Serrinha. O objetivo é expor a experiência da prática utilizada 
na UNEB e refletir e enriquecer as raízes culturais da cidade, fazendo com que cultura e arte façam parte do cenário dos 
estudantes como mola propulsora de desenvolvimento artístico cultural na graduação. Optamos por intervenções aliadas aos 
festejos da Vaquejada – festa de raiz tradicional da cidade que teve a 1ª edição em 1967. Os festejos possuem importância para 
a cidade quanto aos fatores culturais, sociais e econômicos. Como metodologia, disponibilizamos materiais visuais e textuais 
sobre história, ambiente e cultura. Confecção de banners e flayers foram mídias dispostas em pontos estratégicos durante o 
período da vaquejada. Fotografias e depoimentos foram protagonizados por pessoas de relevância cultural. Ao fim do eixo, 
reafirmamos a importância de preservar a história da cidade e os aspectos culturais. Estimulamos o interesse cultural e artístico 
dos estudantes a partir de temas festivos e evidenciamos que a participação do corpo técnico-administrativo ao realizar esse 
tipo de projeto com compromisso social é essencial para preservação da cultura regional. 
Palavras-chave: Cultura – Arte – Vaquejada – Serrinha – UNEB 
 

 

UNIVERSIDADE E ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Fátima Denise Peixoto Fernandes – fatimadenise@mn.ufrj.br – Museu Nacional/UFRJ 
Resumo: 
Este trabalho apresenta atividades realizadas em parceria entre a UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro – e a Escola 
Municipal Professor Walter Russo de Souza, escola pública de educação fundamental do Município de Duque de Caxias. Um 
professor, egresso da UFRJ, e uma pedagoga, que também é Técnica em Assuntos Educacionais na universidade, iniciaram 
esse diálogo em 2013. Os resultados se materializam de várias formas. A escola realiza Feiras de Ciências com itens da Coleção 
de Empréstimo do Museu Nacional/UFRJ. Os alunos participam de atividades do campus Xerém, no mesmo município da 
escola. A participação se limitava à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, mas vem se ampliando. O Horto Botânico do 
Museu Nacional/UFRJ atua com as turmas do sétimo ano de escolaridade, quando a Botânica integra o currículo. Essa relação 
favorece todos os envolvidos. A escola oferece atividades diferenciadas e mostra aos alunos a universidade como um caminho 
possível. A universidade realiza atividades de extensão, fundamental na tríade ensino, pesquisa e extensão, e seus estudantes 
têm contato direto com a educação fundamental, onde poderão atuar futuramente. Essa parceria foi construída de forma 
espontânea, e acreditamos que as políticas públicas devem incentivar mais encontros entre as universidades e a educação 
fundamental. 
Palavras-chave: Universidade – Extensão – Educação Fundamental 
 

 

RÁDIO WEB UNIVERSITÁRIA COMO ARTEFATO TECNOLÓGICO NO PROCESSO EDUCACIONAL 
PRESENCIAL E A DISTÂNCIA  
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Deisi Akemi Iha Yoshida – deisi@utfpr.edu.br – Coordenação de Tecnologia na Educação/UTFPR 
Coautoria: Maira Kaline Januário Cabral; Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo 
Resumo: 
Este artigo é parte dos resultados de pesquisa de dissertação de mestrado. A linha da pesquisa integra estudos da tecnologia e 
interação, humanos e artefatos tecnológicos, tendo como cenário o ambiente acadêmico. Ao observar a prática do ensino e da 
aprendizagem, remete para a tendência em se buscar novos modelos pedagógicos para atender a demanda da sociedade 
contemporânea. O tema deste artigo aponta indicações das possibilidades do uso da rádio universitária no contexto atual, 
apropriando-se dos recursos da internet. Sugerir um modelo de rádio web universitária contempla um dos objetivos do 
estudo. Para tanto, escolheu-se como metodologia a pesquisa exploratória do tipo levantamento bibliográfico. Os principais 
resultados obtidos foram: o uso como função para disseminar informações do conhecimento produzido e armazenado nas 
instituições; uso no ensino a distância; como tecnologia social e assim, contribuem sobremaneira para a educomunicação. Para 
a sustentabilidade das rádios web universitárias, a investigação aponta a importância em primar pela inovação dos 
equipamentos, capacitar funcionários e possuir softwares adequados, e contar com materiais de consumo necessários. O projeto 
conceitual e de implantação devem estar alinhados, entre outros documentos, ao Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI). 
Palavras-chave: Radiodifusão na Internet – Rádio Web Universitária – Funções – Rádio-Educação – Educomunicação 
 

 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: PROJETO DE EXTENSÃO CIÊNCIAS SOBRE RODAS 
Tipo de apresentação: Apresentação Oral   16/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Carlos André Nunes da Rocha – carlosandrerocha@bol.com.br – Instituto de Ciências Biomédicas/UFRJ 
Resumo: 
O projeto Ciência Sobre Rodas visa à divulgação científica diretamente focada nas escolas públicas municipais, almejando 
tanto sensibilizar os alunos como atualizar e capacitar os professores, bem como criar recursos didáticos para o ensino de 
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ciências nas escolas do município do Rio de Janeiro. Utilizando atividades lúdicas e interativas de divulgação científica, este 
projeto vem construindo um contato com os professores e estudantes diretamente em seu ambiente de trabalho e estudo. 
Material e Metodologia: Através da operação de uma caminhonete-laboratório itinerante comprada com recursos do CNPQ, a 
equipe faz visitas regulares às escolas da 4ª e 11º CRE do município do Rio de Janeiro, levando conhecimentos e novos 
instrumentos educacionais a professores do ensino fundamental. Em cada visita, realizam as seguintes oficinas: “Sistema 
Locomotor”, “Cérebro e Percepção”, “Corpo Humano (dorso)” e “Lâminas de Histologia”. 
Palavras-chave: Extensão – Recursos Didáticos – Atividades Lúdicas – Educação Básica – Escolas Públicas 
 

 

PROJETO MAIS CULTURA NO CAMPUS POÇOS 
Tipo de Apresentação: Comunicação Oral   14/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Danilo de Abreu e Silva – danilo.silva@unifal-mg.edu.br – Campus Avançado de Poços de Caldas/UNIFAL 
Coautoria: Keri Ribeiro Prosperi 
Resumo: 
O projeto de extensão “Mais Cultura no Campus Poços”, da UNIFAL-MG, tem o objetivo de incentivar ações artísticas e o 
intercâmbio cultural entre universitários e a comunidade externa na cidade de Poços de Caldas, promovendo atividades nas 
áreas de música, teatro, dança, humor, artes plásticas, fotografia, cinema, cultura popular, exposições, palestras, oficinas, 
visitações e debates, além de propiciar momentos interativos e de descontração, preenchendo, assim, uma lacuna cultural 
existente no Campus Poços de Caldas. Ressaltando o caráter extensionista do projeto, todas as ações foram desenvolvidas de 
maneira colaborativa, em conjunto com os alunos do campus e os coletivos culturais presentes na cidade. O projeto tem 
conseguido uma boa repercussão e vem se consolidando, criando uma cultura de interesse artístico no campus. Vemos, a cada 
atividade, uma maior procura e participação por parte dos estudantes, além da grande aceitação por parte da população local. 
Os artistas locais que participaram do projeto também manifestaram grande satisfação por esse intercâmbio cultural, 
propondo novas parcerias e realizações. Projetos dessa natureza são cada vez mais necessários dentro da universidade e de 
nossas cidades, promovendo uma produção colaborativa de saberes, envolvendo o público interno e externo à academia. 
Palavras-chave: Cultura – Extensão – Artes – Colaboração 
 

 

“ERA UMA VEZ II: A EMOÇÃO E A AÇÃO EXTENSIONISTA”  
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Sala 1 – 9h a 11h 
Autoria: Regina Celi Ribeiro Pereira – reginaceli@me.ufrj.br – Maternidade Escola/UFRJ 
Coautoria: Claudia Fanelli; Neuza dos Anjos Sampaio; Neide Moraes 
Resumo: 
Uma estrada de vinte anos não termina por si só. Sempre se abrirão novas trilhas, que serão sedimentadas na experiência 
acumulada pelos anos. Assim é o Programa Papo Cabeça, que surgiu como um projeto de orientação em saúde reprodutora 
para adolescentes e cresceu com as demandas surgidas nas suas atividades. No SINTAE 2014, com a apresentação “Era uma 
Vez” nos sensibilizamos, surgiram novos atalhos e novas parcerias voltadas para projetos específicos. Objetivamos agora 
expor nossa trajetória transformada. O programa atual conta com: Projeto Saúde Cidadã nas Salas de Espera: Diabetes, Mola 
Hidatiforme, Atenção aos Cuidadores no Follow-up, Grupo de Adolescentes e Programa de Educação para Jovens e Adultos 
(PEJA). O Projeto Papo Cabeça continua nas Escolas Municipais da Cidade do Rio de Janeiro, bem como o Projeto Boca a 
Boca, que atua de forma transversal, e o Projeto Papo Cabeça na Praça, com exposições interativas. Resultados Parciais: Nesse 
novo escopo do programa, nos integramos às unidades acadêmicas parceiras – Medicina, Serviço Social, Psicologia, 
Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia – e à Residência Multiprofissional da Maternidade Escola. Hoje atuamos com dez 
bolsistas, seis estagiários, oito professores e nove técnicos. 
Palavras-chave: Emoção – Extensão – Transformação – Realização – Novos Caminhos 
 

 

PROJETO UNIVERSIDADE PARA TODOS – UPT: IMPACTO EDUCACIONAL NO TERRITÓRIO IRECÊ 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   16/9 – Salão Nobre – 9h a 11h 
Autoria: Jorge Luiz Santiago Rocha – j.rluiz@hotmail.com – UNEB 
Resumo: 
O artigo “Projeto Universidade Para Todos – UPT: Impacto Educacional no território de Irecê” teve por objetivo analisar em 
que medida este projeto tem cumprido a sua finalidade de inclusão de alunos egressos das Escolas Públicas no Ensino 
Superior, considerando as políticas públicas educacionais e o projeto no âmbito da atuação do polo de Irecê na busca da 
reflexão acerca da importância e do que mudou após a implantação e execução no território. Para responder as questões 
apresentadas, utilizamos uma abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso desenvolvido em oito cidades do 
território atendidas pelo projeto, onde coletamos material que subsidiou a pesquisa, traçando o perfil desses sujeitos e as 
questões socioeconômicas. Assim, este trabalho apresenta um estudo sobre o Projeto Universidade Para Todos – UPT, criado 
em 2003 e regulamentado em 2004 pelo Governo do Estado da Bahia com a missão de favorecer a inclusão social e educativa 
de alunos oriundos da rede pública no território de Irecê através de objetivos e metas que priorizam o fortalecimento e a 
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democratização da educação superior e a igualdade de oportunidade para todos. Ao final desta pesquisa, concluímos que o 
UPT, no âmbito de atuação do polo Irecê, tem cumprido a sua finalidade. 
Palavras-chave: Políticas Educacionais – Ensino Médio – Universidade para Todos 
 

 

OS DESAFIOS PARA A REALIZAÇÃO DA I JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA 
Tipo de apresentação: Comunicação Oral   15/9 – Auditório Pangea – 9h a 11h 
Autoria: Gildene Gonçalves dos Santos – gildene@unifesspa.edu.br – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 
Tecnológica/UNIFESSPA 
Coautoria: Naurinete Fernandes Inácio Reis; Maclem Erane Gonçalves dos Santos 
Resumo: 
Esta pesquisa apresenta uma análise das contribuições dos técnicos administrativos na organização e desenvolvimento das 
ações da I Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a qual 
surgiu com o processo de desmembramento da Universidade Federal do Pará (UFPA), em junho de 2013. O objetivo deste 
estudo será apresentar as experiências com as estratégias de planejamento, organização e desenvolvimento das ações do 
evento citado acima. A metodologia utilizada consiste em uma abordagem qualitativa e quantitativa, possibilitando uma 
avaliação crítica sobre os desafios do trabalho dos técnicos na realização de um evento essencial para a integração das ações da 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis e da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica com o intuito de atender o preconizado no art. 207 da Constituição Federal 
de 1988, qual seja: “princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Os resultados evidenciaram que as 
diversas comissões de organização enfrentaram desafios diversos, dentre eles: métodos inadequados para a divulgação da 
programação dos eventos, morosidade na organização e produção dos Anais (ISBN), bem como a falta de espaços 
apropriados para acomodação dos discentes dos Campi Fora de Sede. 
Palavras-chave: Técnicos Administrativos – Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão – Unifesspa 
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às penas da lei previstas para este tipo de crime. 
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Pró-Reitoria de Pessoal – PR-4 
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Cidade Universitária,  
Cep: 21941-901A 
Telefones: 3938-9615/9616 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Conheça a Revista Práticas em Gestão Pública Universitária (PGPU), o periódico eletrônico da 

PR-4/UFRJ que visa a compartilhar o conhecimento técnico-científico, as vivências e as 

inovações na área da Gestão Pública Universitária de técnicos administrativos em educação 

(ativos e aposentados), gestores, pesquisadores, docentes e discentes de instituições públicas 

de ensino superior de todo o país. 

 

 

Prazo para submissão de trabalhos para a Edição de Lançamento até o dia 

1º/10/2016. 

 

Acesse o Edital no site:  

https://revistas.ufrj.br/index.php/pgpu. 
 

 
   

https://revistas.ufrj.br/index.php/pgpu


 

 

  



 

 

 

ANOTAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


