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5787 ART
ANA LUZIA DE LIMA 

CUNHA

coexpa.uerj@gm

ail.com

A imagem fora

1

O projeto procura ampliar e estender para além do âmbito acadêmico o 

projeto "Laboratório experimental de videoinstalação – o ritmo no espaço", 

aprovado no Edital: ARC 2016 - Auxílio ao Pesquisador Recém-contratado 

(Faperj) e ligado a disciplina “Video, processos e modalidades”(DLA/IART). O 

presente projeto de extensão tem como objetivo levar essa produção 

audiovisual decorrente do uso dos equipamentos obtidos para além do 

5772 ART
MAURICIO BARROS DE 

CASTRO

barrosdecastro@

yahoo.com.br

AÇÕES CURATORIAIS NO MUSEU 

AFRODIGITAL RIO

1

O ambiente da Web 2.0 tem promovido novas possibilidades de produções 

em diversas áreas. As artes visuais e os museus tem 

dialogado intensamente com esse novo cenário. Neste sentido, o objetivo do 

projeto é realizar exposições digitais no Museu Afrodigital Rio 

(www.museuafrorio.uerj.br), que podem também ser montadas de forma 

presencial em outros espaços expositivos. A partir do desenvolvimento de 

4888 ART
MARIA DE FATIMA 

MOREIRA

mariamoreir@ya

hoo.com

Arte Colaborativa, Sonoridades e 

Biopolítica

1

O projeto de extensão pretende dar continuidade aos espaços de diálogo e 

contaminação já implementados desde 2015, fortalecendo ao mais a 

plataforma relacional e colaborativa implementada dentro do campo das Artes 

Visuais, Sonoras e Rádio-Arte, em contato com outras áreas.

Neste sentido o projeto investiga como o relacionamento entre artista e 

público é estabelecido em processos colaborativos, levando em consideração 

6085 ART
MARCELO GUSTAVO 

LIMA DE CAMPOS

campos.marcelo

@gmail.com

Arte e afrobrasilidade

1

A ideia do projeto de extensão Arte e afrobrasilidade é realizar atividades 

extensionistas que levem em consideração as questões ligadas às heranças 

africanas na arte brasileira. Com isso, ao realizar ações que expandam as 

fronteiras da Universidade para contextos como, populações quilombolas, 

terreiros, ateliês e oficinas de artistas e artesãos, reuniões de coletivos de 

arte, poderemos criar levantamentos que possam ampliar o conhecimento da 

6166 ART
MARCELO GUSTAVO 

LIMA DE CAMPOS

campos.marcelo

@gmail.com

Arte e cultura em contextos 

universitários

0

Este projeto tem como interesse principal criar relações e promover eventos e 

parcerias entre as áreas de arte e cultura das universidades. Com isso, 

propomos ações que levem ao conhecimento amplo a configuração dos 

equipamentos e ações culturais em contextos universitários.

6038 ART
MARCELO GUSTAVO 

LIMA DE CAMPOS

campos.marcelo

@gmail.com

Arte e curadoria

0

A ideia do projeto Arte e Curadoria é congregar profissionais, docentes, 

discentes e o publico em geral para ações que envolvam a elaboração de 

eventos e exposições de arte. Com isso, a profissionalização das atividades 

curatoriais será discutida em ações, não somente em estudos sistemáticos, 

que possam promover eventos dentro e fora do Rio de Janeiro. Além de 

análise, crítica e discussão sobre exposições em cartaz, teremos a 

5762 ART
ANTÔNIO JOSÉ 

QUEIROGA FERREIRA

tonyqueiroga@u

ol.com.br

CAMPO EXPERIMENTAL DA IMAGEM

0

O projeto de extensão e pesquisa "CAMPO EXPERIMENTAL DA IMAGEM" 

pretende pesquisar, produzir e fazer circular trabalhos artísticos, de análise e 

críticos, referentes ao imenso agenciamento das imagens técnicas na nossa 

cultura e sociedade. 

Como um projeto que busca o binômio PESQUISA e EXTENSÃO, nosso 

5080 ART
MAURO TRINDADE 

NOGUEIRA DA SILVA

massaroni@hotm

ail.com

Coletivo Malta - Mapa Alternativo 

das Artes

0

O Coletivo Malta - Mapa Alternativo das Artes é um projeto colaborativo que 

visa a elaboração de um mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro na 

internet com indicações, e comentários a prédios, monumentos, ateliês, 

galerias e intervenções urbanas raramente ou jamais cartografadas. Sua 

intenção é criar novas imagens da região, mapear produções culturais 

alternativas e intensificar o sentimento de pertencimento dos moradores dos 

6100 ART
ANA VALÉRIA DE 

FIGUEIREDO DA COSTA

ana.costa@uerj.b

r

Egressos da Licenciatura em Artes 

Visuais da UERJ: onde estão? 

Programa de Acompanhamento de 

Egressos (PAEArtes)

0

O projeto de extensão aqui apresentado tem como objetivo geral acompanhar 

o fluxo socioprofissional dos egressos do Curso de Licenciatura em Artes 

Visuais (LAV) e do Programa de Pós-graduação em Artes da UERJ 

(PPGARTES) do Instituto de Artes e os impactos/relação de sua participação 

nos seus espaços de atuação nas redes públicas municipais, estadual, 

federal e em organizações com incentivos sociais do Rio de Janeiro. O 



N° Proj. sigla Coordenador E-mail Título projeto

Nº de Bolsas 

Concedidas 

para 2020

Resumo

5311 ART
ISABEL ALMEIDA 

CARNEIRO

bebelcarneiro@t

erra.com.br

Jogos de temporalidades 

inconciliáveis para a educação de 

surdos 1

O Instituto de Artes em parceria com o Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES) e o Instituto Federal de Belford Roxo pretende desenvolver 

ações no âmbito do ensino das artes através do intercambio entre os 

licenciandos em artes da UERJ, os professores de artes do INES e alunos e 

professores de Belford Roxo. Para isso, evolveremos os licenciados do 

Instituto de Artes da UERJ na elaboração de metodologias para o ensino da 

4729 ART IN╩S DE ARAUJO
ines.araujo@uerj.

br

Laboratório de experiências indiciais 

com dispositivos de impressão, 

reprodução e gravura 0

Espaço para pesquisa e para prática. Apoia iniciativas que enfatizam práticas 

experimentais dos processos e procedimentos de impressão, reprodução e 

gravura. Abordagem dos dispositivos do laboratório de gravura como meios 

de intervenção, transformação e invenção de linguagem. Visa favorecer 

interfaces e intercâmbios entre produções, ações e reflexões no âmbito das 

Artes Visuais com outras áreas do conhecimento afins.

5635 ART
RENATA DE OLIVEIRA 

GESOMINO

RENATA.GESOMI

NO@UERJ.BR

MAPEANDO ARTE E CULTURA VISUAL 

PERIFÉRICA: identificação de grupos 

artísticos e culturais no Rio de Janeiro 0

O projeto de extensão universitária “Mapeando Arte e Cultura Visual 

Periférica: identificação de grupos artísticos e culturais no Rio de Janeiro” tem 

como proposta realizar o levantamento e identificação de grupos e coletivos 

de artes e culturas visuais situados nas áreas periféricas, cujas produções de 

bens simbólicos problematizam questões da identidade territorial e assim, por 

conseguinte mapear  suas formas de atuação e de produção.

2155 ART NANCI DE FREITAS
ndefreitas@uol.c

om.br

Mirateatro! - espaço de estudos e de 

criação cênica

1

O projeto “Mirateatro! Espaço de Estudos e Criação Cênica”, em atividade 

desde 2007, desenvolve extensão, pesquisa e produção artística em teatro, 

performance e vídeo, no Laboratório de Artes Cênicas (Sala 3, Centro 

Cultural da UERJ), cadastrado como uma UDT – INOV-UERJ, sob a 

coordenação da Profª Nanci de Freitas. Os estudos tomam o teatro como 

área de referência, procurando ampliar seu espaço de pensamento, tendo em 

5980 ART
ALEXANDRE VOGLER 

DE MORAES

alexandrevogler

@gmail.com

Mostra Formação – Exposição dos 

Alunos Formandos do Instituto de 

Artes da UERJ 0

O Projeto de Extensão Mostra Formação tem a pretensão de criar condições 

e promover recursos para expor a pesquisa dos alunos formandos do Instituto 

de Artes da UERJ de forma ampla para toda comunidade do Rio de Janeiro, 

especialmente o público interessado em acessar a arte e cultura produzida 

na cidade.

A mostra em questão é realizada anualmente desde 2009 e destina-se à 

6015 ART
MARIANA RODRIGUES 

PIMENTEL

mariana.pimentel

@uerj.br

Práticas transversais e trocas de 

saberes em arte e educação

0

O projeto Práticas Transversais e Trocas de Saberes em Arte e Educação 

propõe uma aliança com o espaço de arte independente Associação Cultural 

Lanchonete<>Lanchonete gestado e gerido pela artista Thelma Vilas-Boas a 

fim de atuar com a artista na área da Gamboa, promovendo ações de arte e 

educação voltadas para a população local, em especial as crianças. Por meio 

deste projeto de extensão criaremos uma interface 

2640 ART
ALEXANDRE SA 

BARRETTO DA PAIXAO

sheicg4@gmail.c

om

Revista Concinnitas

1

A revista Concinnitas é uma publicação semestral do Instituto de Artes da 

Uerj. Foi criada em 1996 e vinculada ao Mestrado em Artes da mesma 

instituição – PPGArtes – a partir de 2005. Está classificada como B1 Nacional 

(Artes/Música e Arquitetura e Urbanismo) no Qualis bibliográfico da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o que lhe 

confere reconhecimento institucional como publicação rigorosa e de alto 

5637 CAP
JULIANA VENAFRO 

CABRAL

colucci.nc@gmail

.com

A ATUAÇÃO DA ESCOLA NAS 

EVIDÊNCIAS E AMEAÇAS DE SUICÍDIO

0

O presente trabalho tem como objetivo promover reflexões e ações acerca da 

temática do suicídio e da depressão por meio da realização de diferentes 

atividades que buscam avaliar e conscientizar a comunidade escolar do 

Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira CAp- UERJ acerca do 

combate e prevenção do suicídio e da depressão. Tal iniciativa se deu em 

virtude da relevância deste tema apontada pela literatura em psicologia e da 

5780 CAP
MURILO NOGUEIRA 

DOS SANTOS FILHO
mns@uerj.br

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E O PROCESSO 

ENSINO APRENDIZAGEM 0

Ao longo dos últimos anos, professores, responsáveis e estudantes têm 

observado e pontuado dificuldades na organização para os estudos que vêm 

refletindo na relação dos estudantes com o conhecimento e no seu 

desempenho escolar.

O presente projeto visa contribuir com a construção da autonomia dos 

estudantes auxiliando-os em seu desenvolvimento acadêmico e no resgate 
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3353 CAP
MARIA LUCY ROCHA 

ABELIN

luabelin@hotmai

l.com

A flauta contribuindo num processo 

de melhoria de aprendizagem e de 

relacionamento. 0

O Projeto trabalha com o ensino da flauta, com os elementos constitutivos da 

música, ritmos e melodias com uma preocupação também de uma relação 

sadia entre as crianças envolvidas no Projeto.

4708 CAP
MARIA CLAUDIA DE 

OLIVEIRA REIS FERRAZ

mariaclaudiareis

@globo.com

Ações Educativas em  Favelas Urbanas

1

O projeto Ações Educativas em Favelas Urbanas visa o atendimento de 

crianças, jovens e adultos que residam em favelas da Região Metropolitana 

do Estado do Rio de Janeiro, especialmente, a favela Morro do Estado, em 

Niterói. Oferece oportunidades diversificadas de estudo, no modelo de 

educação não-formal, em ambiente não-escolar, com o objetivo de alfabetizar 

e formar sujeitos leitores e escritores, contribuir na conquista do sucesso 

896 CAP
ROBERTO RODRIGUEZ 

DORIA

procenium@uerj.

br

Adaptação de Textos Clássicos da 

Dramaturgia Adulta Para a Linguagem 

de Teatro Infantil 1

Nosso objeto de pesquisa é a busca de um fazer teatral que possa alcançar o 

público independentemente de sua faixa etária.Partimos dos elementos que 

compõe a carpintaria teatral  para elaboração de uma linguagem própria ao 

teatro para crianças e juventude.Mais do que uma mera adaptação de textos 

investigamos a possibilidade da construção de uma linguagem própria ao 

teatro para crianças e jovens. Nosso objetivo não é literário, mas sim com a 

2751 CAP
MARLIZA BODE DE 

MORAES

marlizabode@gm

ail.com

ALÉM DOS MUROS AÇÕES DE 

FORMAÇÃO NO CENTRO DE 

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE SÃO 

JOÃO DE MERITI

1

O projeto de extensão “Além dos Muros - Ações de Formação no Centro de 

Atividades Comunitárias de São João de Meriti”, teve início em março de 

2005, com o objetivo de ampliar as ações de formação de professores 

realizadas pelo Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti 

(CAC), instituição localizada na Baixada Fluminense. Para alcançar este 

objetivo, a atividade extensionista tem como um de seus focos a formação de 

5563 CAP
LARISSA COSTARD 

SOARES

larissacostard@g

mail.com

Alfabetização Histórica: Saberes e 

Práticas no Ensino de História nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental 1

O presente projeto visa analisar de que forma as práticas e saberes do 

Ensino de História são inseridos e ministrados nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como compreender e atuar em como é trabalhada a 

formação em Ensino de História nas Escolas formadoras de professores para 

o referido segmento. 

Tendo como norte o conceito de “alfabetização histórica” (NAKOU, 2007), o 

5434 CAP
VALERIA DE OLIVEIRA 

SILVA
valerias@uerj.br

Anos Iniciais da Educação Básica do 

CAp-UERJ: práticas docentes em 

colaboração 1

A infância, em geral, é revisitada por quem deseja fortalecer vínculos e 

encontrar significados correspondentes ao seu cotidiano. As atividades 

diárias de um adulto, de certa forma, já foram experimentadas na infância. 

Regras de bem viver, paciência, dedicação, perseverança, tolerância, 

amizade, dedicação, responsabilidades, sobrevivência e tantas outras 

atitudes da vida adulta são iniciadas com as brincadeiras. Se atividades 

5244 CAP
LETICIA DUTRA 

FERREIRA

leti.fis@gmail.co

m

Aulas preparatórias para as 

olimpíadas de Física e Astronomia

0

Comumente são realizadas olimpíadas de conhecimento das disciplinas de 

ensino básico com o objetivo de motivar o interesse dos alunos nos estudos 

das referentes disciplinas. No âmbito da Física e Astronomia, das olimpíadas 

podemos destacar: a Olimpíada Brasileira de Física (OBF), a Olimpíada 

Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP), a Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica (OBA) e a Olimpíada Brasileira de Robótica 

5247 CAP

JULIANA ROCHA 

RODRIGUES 

BARCELLOS

juliana.barcellos

@uerj.br

AVAQUI: Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Colaborativa de 

Química através da parceria 

Universidade (UERJ) - Escola Pública

1

As mudanças do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's), 

assim como as digitais (TDIC's), transformaram as relações com o saber. Os 

estudantes atualizam seus conhecimentos e competências periodicamente, e 

compartilham/confrontam com a aprendizagem escolar. Assim, o fluxo de 

interações nas redes,  a troca e o uso colaborativo de informações mostram a 

necessidade de construção de novas estruturas educacionais (Lévy, 2007). O 

5123 CAP
ANDRESSA ELISA 

LACERDA

andressa.lacerda

@uerj.com

Bairros: lugar, memória e identidade

0

Os bairros revelam em sua paisagem um conjunto de elementos que nos 

ajudam a compreender a história e a evolução urbana da cidade do Rio de 

Janeiro. No Instituto de Aplicação, instalado no bairro do Rio Comprido, vem 

sendo desenvolvida uma linha de pesquisa sobre bairros que apontou para 

as possibilidades de organização de materiais didáticos,  informativos, visitas 

guiadas e mapas georeferenciados que sirvam como instrumento para 
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5665 CAP LUCIMERI RICAS DIAS
luricas@gmail.co

m

CarioCAp Design

0

O CarioCap Design é um projeto de extensão voltado para estudantes do 

CAp-UERJ, que tem a disciplina de Design em sua grade curricular, e que 

busca avaliar de forma crítica e reflexiva as formas atuais de divulgação de 

projetos gráficos na web, desde a concepção, criação e finalização dos 

mesmos. Além de proporcionar ambientes para que a produção gráfica de 

seus alunos seja veiculada nas mídias sociais atuais. O CarioCap Design 

5476 CAP
MARCELO DA CUNHA 

MATOS

prof.marcelomat

os@gmail.com

Ciência e capacitação em Educação 

Física

1

Assim como qualquer outra disciplina escolar, a Educação Física passou, 

historicamente, por processos de mudanças e pela busca de uma identidade, 

que ainda hoje podem ser percebidas nos currículos da Educação Básica 

através de diferentes abordagens pedagógicas que pairam sobre o discurso 

acadêmico da área, regendo metodologicamente o ensino desta disciplina 

(MATOS, 2016). Em meio a tais inovações e tradições, estudantes e 

4674 CAP
FERNANDA FERREIRA 

RABELO

fernandafrabelo

@gmail.com

CINEMA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO

1

O presente projeto busca a implantação, no Instituto de Aplicação da 

UERJ(CAp/UERJ), de um espaço de produção/discussão do cinema como 

arte. O CAp/UERJ é uma unidade acadêmica da UERJ atuante em duas 

modalidades de formação, organicamente articuladas: como uma escola 

pública de educação básica e como um instituto superior, que atende às 

licenciaturas da UERJ. Para isso, seu corpo docente desenvolve atividades 

5735 CAP
RODRIGO DE SOUZA 

PAIN

rodrigo.pain@gm

ail.com

CINEMA, CURTA-METRAGEM E O 

ENSINO DE SOCIOLOGIA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 1

O projeto Cinema, curta-metragem e o ensino de Sociologia na

Educação Básica procura valorizar e reconhecer a importância do

filme como recurso didático para a dinamização do trabalho em sala de

aula, a partir da reflexão da

relação entre Cinema, Educação e Ciências Sociais. Entende-se que

através da apresentação e discussão de filmes, vídeos e documentários

5330 CAP
MAÍRA DE OLIVEIRA 

FREITAS

borgesluispaulo

@yahoo.com.br

CIRCULARIDADES NA ESCOLA 

PÚBLICA:  SIGNIFICANDO CULTURAS 

NO COTIDIANO ESCOLAR 1

O projeto de extensão universitária - “Circularidades na escola pública: 

significando culturas no cotidiano escolar” - tem como objetivo dar visibilidade 

a discussões sobre identidade e luta por representatividade cultural no 

contexto escolar, compreendendo a escola como expressão do social. Ao 

entendermos currículo como produção cultural, buscamos evidenciar a luta 

pela identidade e pela reafirmação das diferenças na sociedade, através de 

5323 CAP

JULIANA ROCHA 

RODRIGUES 

BARCELLOS

juliana.barcellos

@uerj.br

Clube de Ciências: Eureka! Um 

espaço não formal de divulgação e 

popularização do conhecimento 

científico

1

A concepção atual de clube de ciências mudou, onde antes visava atender os 

avanços tecnológicos, agora tem como objetivo tornar o ensino de ciências 

significativo, dando-lhe sentido pela associação teoria-prática, através de 

processos de investigação que enfatizam o cotidiano de realidades locais e 

regionais e ressaltam a interação do conteúdo científico com a dimensão 

social. Dessa forma, pode-se sinalizar como objetivos comuns dos clubes de 

5682 CAP
CASSIANA LIMA 

CARDOSO VIEIRA

cassilima@yahoo

.com.br

Clube de leitura Fragatas: itinerâncias 

literárias

1

O projeto configura-se na fundação – ou melhor, na oficialização -  de um 

clube de leitura no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira 

(CAp – UERJ). É preciso dizer que as atividades do clube de leitura já vêm 

sendo desenvolvidas desde o segundo semestre do ano de 2017, vinculadas 

ao projeto interinstitucional “Fragata: itinerâncias literárias”. Trata-se de um 

projeto de extensão de formação de leitores literários que envolve quatro 

4508 CAP
ANATALIA KUTIANSKI 

GONZALEZ VIEIRA

anatuerj@gmail.c

om

COLÓQUIOS E CONVERSAS SOBRE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA NO CAp-UERJ

1

A pesquisa científica colabora diretamente para o crescimento e avanço da 

sociedade em diversos pontos atualmente. O ensino das Ciências da 

Natureza deve buscar articular as pesquisas científicas produzidas em suas 

áreas com os estudos do cotidiano escolar, promovendo a compreensão da 

estruturação do método científico, utilizando ferramentas adequadas que 

permitam dialogar e estabelecer conceitos científicos corretos nos diferentes 

6102 CAP
GREGORY 

MAGALHAES COSTA

camilaferrugem

@gmail.com

Comunidade(s) Leitora(s) da UERJ

0

Trata-se da criação de plataforma digital, a ser elaborada em projeto 

interdisciplinar com a professora Juliana Rocha Rodrigues Barcellos, onde 

funcionará a(s) comunidade(s) leitora(s) da UERJ com o intuito de colaborar 

para o aprofundamento da formação de leitores críticos, autônomos e 

democráticos do CAp UERJ e da UERJ a partir do diálogo com a formação 

de leitores de outras instituições de ensino, outros projetos extensão, de pré-
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5819 CAP
CLAUDIA HERNANDEZ 

BARREIROS SONCO

jonebaiao@gmail

.com

Constituindo saberes didáticos para 

lidar com as diferenças na escola

1

Este projeto é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa “Formação em diálogo: 

narrativas de professoras, currículos e culturas” - GPFORMADI.

Nele, tomando as “diferenças culturais entre os diversos grupos sociais, 

definidos em termos de divisões sociais tais como classe, raça, etnia, gênero, 

sexualidade e nacionalidade” (Da Silva, 2000) e reconhecendo que essas 

diferenças não pairam acima de nossas cabeças, pois, ao contrário, são 

6179 CAP
ANDRÉA LEMOS 

XAVIER GALUCIO

andrealemos.xg

@gmail.com

Currículo Interdisciplinar no Ensino 

de História, Literatura e Química

0

O projeto busca debater e sistematizar a produção curricular interdisciplinar 

da educação básica do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira 

(Cap-UERJ), tendo em vista a necessidade de criar novas metodologias de 

ensino articuladas à uma visão qualitativa da formação discente. A partir de 

aproximações já estabelecidas entre as disciplinas  História e Química e 

História e Literatura por professoras efetivas do 9ºano, e seus licenciandos de 

5623 CAP
JESSICA CRUZ DE LUCA 

DE ALMEIDA

jessicadeluca01@

gmail.com

Desenvolvimento de Jogos 

Educativos de Química para 

Deficientes Visuais 1

O presente trabalho visa à produção de materiais lúdico-educativos que tem 

por objetivo integrar alunos deficientes visuais e alunos videntes em sala de 

aula, proporcionando a estes uma experiência diferenciada de ensino-

aprendizagem em que possam fortalecer além dos conhecimentos adquiridos 

nas aulas formais como também vislumbrarem a inclusão e os ganhos sociais 

gerados com uso dos jogos, mesmo em um ambiente formal quanto à escola. 

4410 CAP
LINCOLN TAVARES 

SILVA

lincolntsilva@hot

mail.com

e-mosaicos – Revista Multidisciplinar 

de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura do Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-

UERJ)

1

A e-mosaicos – Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-

UERJ), insere-se no polo de atuação de educadores (professores, 

funcionários técnico-administrativos que atuam na educação e estudantes de 

cursos de formação de professores) que se preocupam em ampliar, difundir e 

compartilhar ideias e conhecimentos relacionados ao campo educacional, 

5853 CAP
VINICIUS SILVA DE 

MORAES

vinnygnaisse@g

mail.com

Ensino de Geografia e o Movimento 

Hip Hop

1

O ensino de Geografia se apropria, historicamente, de um amplo leque de 

possibilidades teórico-metodologias dentro e for a da sala de aula no sentido 

de alcançar dinâmicas presentes no cotidiano de nossos alunos em suas 

mais diversas realidades. Tendo a possibilidade de desenvolver uma linha de 

pesquisa que reflita sobre as formas de interação entre a Geografia e o 

movimento Hip-Hop, objetiva-se realizar no Instituto de Aplicação Fernando 

4944 CAP
MARIANA SILVA 

OLIVEIRA

marioladasmonta

nhas@yahoo.co

m.br

EsCApe – laboratório de 

experimentação cênica do CAp-UERJ

1

O projeto prevê a criação de um laboratório de experimentação e 

investigação cênica teatral com alunos do segundo segmento do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio do Instituto de Aplicação Fernando 

Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), atendendo à demanda de alunos que 

buscam maior aprofundamento na linguagem teatral e proporcionando um 

espaço de experimentação e desenvolvimento de metodologias de ensino 

6003 CAP CARLA SASS SAMPAIO
carla.sass@uerj.b

r

Expedições Pedagógicas nos Anos 

Iniciais do CAp-UERJ: construindo 

conhecimento além da sala de aula 0

O projeto “Expedições Pedagógicas nos Anos Iniciais do CAp-UERJ: 

construindo conhecimento além da sala de aula” tem como objetivo 

estruturar, organizar e realizar Expedições Pedagógicas com os estudantes 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Instituto de Aplicação Fernando 

Rodrigues da Silveira, o Colégio de Aplicação da UERJ, para que os 

conteúdos estudados sejam compreendidos através das vivências e 

5249 CAP
JESSICA CRUZ DE LUCA 

DE ALMEIDA

jessicadeluca01@

gmail.com

Experimentação na rede pública de 

ensino e suas contribuições para a 

formação de professores 0

As ciências baseiam-se na experimentação, assim, é de fundamental 

importância que o ensino também tenha esta base. Os alunos devem ser 

capazes de desenvolver o raciocínio e tirar conclusões a partir da 

observação. Com os estímulos de questionamentos de investigação uma 

aprendizagem significativa pode ocorrer. Para tal, é necessário que o 

professor seja apto a conduzir o educando ao teste de hipóteses, a encontrar 

5782 CAP
ALDENE ROCHA DA 

SILVA JÚNIOR

aldene.rocha@g

mail.com

FOCUS

0

A fotografia é o meio artístico e de acervo para preservação da história das 

pessoas. Ao fotografar, arquivamos a imagem, registramos a vida para 

guardar em grandes acervos documentais. Aqui será pesquisado a história do 

ensino da fotografia e a história da conservação para prolongar essas 

qualidades no tempo. A prática na conservação e arquivamento da fotografia 

se insere diretamente no aprendizado e no conhecimento de novas práticas 
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6086 CAP
RAFAEL DE ABREU 

FERRAZ

rafaelrra@yahoo.

com.br

FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

EDUCADORES(AS) DAS ESCOLAS DO 

CAMPO DE ANGRA DOS REIS, 

QUEIMADOS E NOVA IGUAÇU

0

O presente projeto tem por finalidade oferecer formação continuada para os 

educadores das escolas do campo dos municípios de Angra dos Reis, Nova 

Iguaçu e Queimados, de modo a contribuir com construção curricular 

participativa, partindo do Estudo da Realidade Local (FREIRE). 

Tem o nascimento a partir da soma de diferentes experiências como as 

advindas da dedicação ao estudo do rural no Estado do Rio de Janeiro, 

5903 CAP
LUIZ AMERICO 

PORTELA DOS SANTOS

portela.luiz@gma

il.com

Formação continuada de professores 

de escolas públicas para produção de 

material didático de Francês para o 

ensino básico.

0

O presente projeto possui a finalidade de oferecer aos professores das 

escolas públicas (estaduais e municipais) que possuam a língua francesa 

como disciplina do currículo escolar oficinas de elaboração de material 

didático autêntico e adaptado que atenda as especificidades dos seus alunos. 

Esses materiais serão elaborados através de oficinas por parte da equipe de 

língua francesa do CAp UERJ juntamente com professores das escolas 

5714 CAP
LILIANE CORREA 

NEVES MOURA

lilianenevesmour

a@gmail.com

Formação em diáologo: aprendendo 

e ensinando com as práticas de 

professores 0

O projeto de extensão universitária se insere no contexto da formação 

continuada de professores através de conversas e problematizações de 

questões que compõem as práticas cotidianas dos anos iniciais do ensino 

fundamental , sem a hierarquização de conceitos e conteúdos. Questões que 

estão ligadas ao currículo, formas de avaliação, ensino das linguagens, 

metodologias de trabalho e concepções de infância. Serão convidados a 

5512 CAP

CARLA CORDEIRO 

MARÇAL Y 

GUTHIERREZ

CARLACORDEIRO

MARCAL@GMAIL

.COM

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

DE PROFESSORES: O ENSINO 

COLABORATIVO/BIDOCÊNCIA E O 

USO DA TECNOLOGIA ASSISTIVA E 

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA NA 

1

O projeto de extensão universitária se insere no contexto de trocas de 

experiências na formação inicial e continuada de professores tendo como 

referência três projetos desenvolvidos no Instituto de Aplicação Fernando 

Rodrigues da Silveira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – CAP 

UERJ. As experiências se dão através do projeto de Iniciação à Docência, 

intitulado:  Ação docente e estratégias de ensino e aprendizagem para alunos 

6092 CAP
LUIZ CARLOS COELHO 

DE OLIVEIRA

luizcoelho1984@

gmail.com

Fórum Ambulante

0

O Fórum Ambulante é uma iniciativa horizontal e colaborativa dedicada ao 

intercâmbio e à experimentação entre artistas e sociedade, entre diversas 

manifestações de linguagens artísticas (cujo interesse se dedica mais 

detidamente tanto àquelas produções e circuitos artísticos que reivindicam 

para si a prerrogativa de independentes e que, além disso, travam franco 

diálogo com culturas e saberes artísticos afro-pindorâmicos – em sentido 

5911 CAP
JOANNA BARRÃO 

FERREIRA

joanna.ferreira@

uerj.br

Francês Instrumental I - Artes 

Plásticas

0

O presente projeto tem como objetivo oferecer oficinas quinzenais de língua 

francesa aos alunos de bacharelado em Artes Plásticas e História da Arte do 

Instituto de Artes da UERJ e de outras instituições. A partir de um contato 

inicial de sensibilização em relação à língua estrangeira, pretende-se, através 

de oficinas, levar os alunos à descoberta da Língua Francesa, permitindo, 

através da leitura de textos autênticos, o desenvolvimento da compreensão 

5756 CAP
LARISSA COSTARD 

SOARES

larissacostarduerj

@gmail.com

História na Rua: cultura histórica e 

História Pública na TV UERJ

1

O presente projeto de extensão foi pensando no bojo das discussões do 

projeto de pesquisa “Cultura História e Ensino de História: Interseções com a 

História Pública”, no âmbito dos Laboratórios de Ensino de História 

(LEH/CAP) e do Laboratório de Estudos das Diferenças e Desigualdades 

(LEDDES – UERJ). Uma das temáticas que vêm fomentando a pesquisa é 

pensar “como e onde se aprende e se ensina História”, considerando que 

1296 CAP
ROSINEIDE CRISTINA 

DE FREITAS

rosineidecf@gma

il.com

INTERCAP

1

O InterCAp é um Projeto de extensão interdepartamental do Instituto de 

Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira- CAp-UERJ, com uma história de 

27 anos de efetivo trabalho.  O seu principal objetivo é prestar formação 

continuada aos professores(as) das redes públicas municipais de ensino do 

interior do Estado do Rio de Janeiro, visando a socialização das práticas 

pedagógicas desenvolvidas no Instituto, fomentando a troca de experiências 

5529 CAP
ALEXANDRE XAVIER 

LIMA

aocastilho@gmail

.com

Jornal na escola

1

O projeto destinado a adolescentes que estejam cursando o ensino 

fundamental propõe o desenvolvimento de habilidades discursivas e a 

integração entre escola e comunidade por meio da produção de jornal. 

Espera-se que o participante potencialize sua presença em diversas práticas 

sociais e artísticas da escola e da sociedade, através da experiência de 

relatar, narrar, argumentar, expor e descrever (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004). 
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1119 CAP
ILANA ASSBU 

LINHALES RANGEL

ilanali@globo.co

m

Juventude, prática musical e 

expressão: vivendo e criando música 

com jovens 0

"Juventude, prática Musical e Expressão: vivendo e criando música com 

jovens" é um projeto de extensão universitária da UERJ, que se destina a 

pesquisar e divulgar a música brasileira e, desse modo, se configura como 

um instrumento de manutenção do patrimônio cultural e de fomento à novas 

manifestações culturais.

5578 CAP
RACHEL SOUZA 

MARTINS

rachel.capuerj@g

mail.com

Laboratório de ensino-aprendizagem 

em filosofia

1

O presente projeto de extensão, denominado de Laboratório de ensino-

aprendizagem de Filosofia, tem por objetivo dois elementos de suma 

importância ao que se refere ao ensino e aprendizagem do pensamento 

filosófico. A saber, (1) a criação de novas interpretações e discursos acerca 

de textos clássicos e contemporâneos da filosofia, principalmente quanto à 

perspectiva dos alunos de ensino básico; e (2) a produção de novos materiais 

5190 CAP
DEBORA DE AGUIAR 

LAGE

deboralage@uerj

.br

LESex: Liga de Educação Sexual

1

Reprodução, infecções sexualmente transmissíveis, anatomia e, mais 

atualmente, as questões contemporâneas sobre sexualidade perpassa o 

ensino de biologia e demandam do professor conteúdos que pouco são vistos 

durante sua formação. Entendendo isso como uma questão de grande 

relevância para a formação de professores a LESex articula o tripé 

acadêmico para fomentar essas discussões dentro e fora do curso de 

5070 CAP
MONICA DE 

MEDEIROS VILLELA

monvillela@gmai

l.com

Let´s talk – Conversando é que a 

gente se comunica

1

Se comunicar é uma necessidade do ser humano. Atualmente, se comunicar 

em uma língua estrangeira é fundamental, principalmente se levarmos em 

conta o mundo globalizado e o esmaecimento das fronteiras e a maior 

mobilidade entre as diversas localidades. Nesse sentido, a língua inglesa 

desempenha papel fundamental. Crystal (2003) entende o papel da língua 

inglesa no mundo globalizado como acesso ao conhecimento, a 

6007 CAP

JULIANA ROCHA 

RODRIGUES 

BARCELLOS

juliana.barcellos

@uerj.br

Letramento Científico na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA): Uma 

parceria universidade (UERJ) - escola 

pública

0

As tecnologias da informação e comunicação – TICs têm sido utilizadas em 

diferentes áreas, sendo assim é necessário que existam projetos que 

objetivem capacitar as pessoas na Era Digital. Por constatar que as TICs 

também podem contribuir para os processos de ensino e aprendizagem das 

Ciências (Química, Física e Biologia), bem como se não disseminadas na 

sociedade podem ocasionar o processo de exclusão de trabalhadores, optou-

5296 CAP
ESEQUIEL RODRIGUES 

OLIVEIRA
esequiel@uerj.br

LINGUAGENS, 

TRANSDISCIPLINARIDADE, 

TECNOLOGIA E ENSINO 0

Este projeto compreende a linguagem como elemento importante da 

comunicação na contemporaneidade, tratando-a numa perspectiva 

transdisciplinar, com ênfase nas implicações da multimodalidade textual nas 

práticas pedagógicas. E tem por objetivo pesquisar as relações entre 

linguagem, tecnologia, mediação e produção de conhecimento com vistas à 

inovação e à geração de produtos educacionais. Focaliza na linguagem, nas 

5933 CAP

HILTON MARCOS 

COSTA DA SILVA 

JÚNIOR

hilton.junior@ue

rj.br

Material didático em Geografia: 

discussão, construção e 

compartilhamento em rede. 0

O presente projeto objetiva constituir uma rede de colaboradores para a 

produção de materiais didáticos na área da Geografia com o intuito de inovar 

a agenda temática curricular da referida disciplina escolar. Nesse sentido, 

professores da Educação Básica das redes Municipal , Estadual e Federal, 

bem como professores da Educação Superior (UERJ- Geografia,  CAp-UERJ 

e PUC-RIO) serão convidados, a partir de suas temáticas de interesse, a 

4743 CAP
ANDREA DA PAIXAO 

FERNANDES

fernandes.ap@gl

obo.com

MEMÓRIA INSTITUCIONAL DO 

INSTITUTO DE APLICAÇÃO 

FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA - 

 IMAGENS E VOZES DO CAp-UERJ

1

O projeto de extensão universitária MEMÓRIA INSTITUCIONAL DO 

INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA - 

IMAGENS E VOZES DO CAp-UERJ insere-se no importante trabalho de 

recuperação da memória do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da 

Silveira por meio de imagens iconográficas,de vídeos e outros suportes que 

tenham as imagens e as vozes de seus atores como principais referenciais. 

5124 CAP

GIANNE MARIA 

MONTEDÔNIO 

CHAGASTELLES

giannem@globo.

com

MEMÓRIAS E PRÁTICAS DO ENSINO 

DAS ARTES VISUAIS E DA HISTÓRIA 

DA ARTE NO CAp-UERJ 0

O projeto de extensão universitária “Memórias e práticas do ensino das artes 

visuais e História da Arte no CAp-UERJ” é um trabalho de construção de um 

acervo sobre as memórias dos processos e práticas pedagógicas do ensino 

das artes  no tempo presente. Esse acervo resultará de um inventário que 

tem como corpus de pesquisa os registros fotográficos das atividades 

artísticas (pintura, escultura, performance, instalação, gravura) e dos eventos 

mailto:hilton.junior@uerj.br
mailto:hilton.junior@uerj.br
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4969 CAP
FERNANDO CORRÊA 

DE MACEDO

fercomac@yahoo

.com.br

Movimentando o CAp-UERJ

1

O sedentarismo tem aumentado ao longo dos anos em nossa sociedade. 

Como consequência, as doenças relacionadas à inatividade física têm 

alcançado índices alarmantes para a saúde pública. A conscientização sobre 

a importância da atividade física para a promoção da saúde, bem-estar físico, 

mental e social torna-se um grande desafio da área da Educação Física. 

Sendo a Educação Física escolar uma extensão da área de Educação Física 

5118 CAP

MARIA DA 

CONCEICAO DE 

CARVALHO ROSA

nalu.rosa@hotm

ail.com

NASCEDOURO DE LEITORES

1

O projeto NASCEDOURO DE LEITORES  tem como objetivo ampliar as 

oportunidades para a formação de  leitores na Baixada Fluminense, através 

da realização de rodas de leitura, saraus, recitais poéticos, jardins literários,  

orientação de pesquisas e empréstimos de livros. Será desenvolvido em 

instituições sem fins lucrativos que atuam na região, através da parceria com 

o Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti – CAC. 

5985 CAP
ANA CLAUDIA DE 

MIRANDA DANTAS

ana.acdantas@g

mail.com.br

Núcleo de Assessoria Técnica Popular

0

O projeto de extensão tem como objetivo principal a criação do Núcleo de 

Assessoria Técnica Popular - NATEP. Núcleo interdisciplinar e 

interprofissional de assessoria técnica universitária em engenharia e 

arquitetura para populações habitantes de territórios carentes, a partir da 

integração entre o conhecimento universitário e o conhecimento popular. O 

objetivo dos projetos do NATEP é a melhoria das condições de vida das 

4896 CAP
CHRISTIANE DE FARIA 

PEREIRA ARCURI

arcuriarte@gmail

.com

O CAp-UERJ e suas impressões visuais

1

O projeto tem como propósito principal desenvolver a identidade visual dos 

alunos da educação básica do Instituto de Aplicação / CAp da universidade. 

Para tanto, os objetos estéticos, tais como mochilas e bolsas, tênis, estojos, 

dentre outros, usados pelos discentes no espaço escolar são foco de estudo 

no que tange aos aspectos (formas) e formatos (conteúdos) estéticos, quer 

dizer, as estampas e os modelos de design de tais objetos são destacados 

5478 CAP

WALDINEY 

CAVALCANTE DE 

MELLO

waldiney.mello@

uerj.br

O Ensino através do edutretenimento 

no CAp-UERJ: co-participação dos 

alunos na produção de conteúdos 

para mídias de divulgação e 

popularização científicas

1

O termo "edutretenimento" classifica as produções multimídia educativas da 

National Geographic Society. Esta é uma estratégia de aprendizado que 

utiliza métodos que ensinam e entretêm através de vários tipos de mídias 

digitais (e.g. animações, jogos de computador, aplicativos de celular, vídeos, 

materiais didáticos, etc). As tecnologias de "edutretenimento" enfatizam a 

diversão do público no processo de aprendizado em programas de ciência e 

4915 CAP

ANNA CAROLINA 

CABRAL DE ANDRADE 

DA MATTA

anna.machado@

uerj.br

O LIVRO E A FORMAÇÃO DO LEITOR-

ESCRITOR

1

O trabalho de construção da leitura e da escrita não é tecido individual ou 

isoladamente. Da formulação de suas hipóteses até a apropriação do sentido 

dessa leitura pelo leitor e sua compreensão, essa tessitura pressupõe a 

pesquisa investigativa do que é significativo para o grupo, ou seja, do que, 

efetivamente, pode se constituir como aprendizagem. Pressupõe, ainda, a 

reflexão sobre o que se lê e sobre o que se pretende escrever, constituindo-

6062 CAP
ELIZABETH TEIXEIRA 

DE SOUZA

bethytx@yahoo.c

om

O uso de espaços não formais como 

uma estratégia Multidisciplinar no 

Ensino Básico 0

As disciplinas do bloco Ciências da Natureza: Química, Física e Biologia, no 

ensino tradicional, são em geral abordadas com fórmulas, reações, 

esquemas e propriedades que precisam ser memorizadas pelos estudantes. 

Esta abordagem da ciência faz com que o estudante tenha dificuldade de 

estabelecer uma relação entre os conteúdos escolares e as diversas 

situações do cotidiano. Na prática, dentro do ensino tradicional, é comum a 

5549 CAP
CARLOS EDUARDO DO 

PRADO

cadupradofr@gm

ail.com

Oficinas de língua francesa e culturas 

francófonas e Festa da Francofonia

0

Este projeto tem por objetivo promover o contato dos alunos dos ensinos 

fundamental e médio do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da 

Silveira – CAp-UERJ e das escolas estaduais e federais localizadas na 

cidade do Rio de Janeiro com o diversificado universo francófono, através do 

estudo de aspectos da língua francesa e das culturas francófonas. A partir de 

um contato inicial ou de um aprofundamento de seus conhecimentos em 

6061 CAP
JULIANA DE MORAES 

PRATA

juliana.prata@ue

rj.br

Organização e Produtividade 

Acadêmica para professores da 

Educação Básica 0

O projeto de extensão tem como objetivo dar visibilidade a discussões sobre 

práticas, estratégias e metodologias que permitam uma maior organização 

voltada para a produtividade acadêmica, auxiliando na escrita e no 

desenvolvimento de artigos e estudos acadêmicos que podem ser escritos 

por professores da Educação Básica, graduandos, pós-graduandos e demais 

público interessado. Traremos também a possibilidade de parcerias com 
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5612 CAP
LIVALDO TEIXEIRA DA 

SILVA

PHC.Uerj@gmail.

com

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRITICA NA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR

0

Foram as inquietações advindas de nossas experiências como docentes e 

pedagogos em instituições públicas e particulares na Educação Básica e 

Superior que nos impeliram a estudar a fundamentação do trabalho 

pedagógico propiciando pensar e atuar no contexto escolar, ao nos 

indagarmos sobre a importância da apropriação do binômio teoria-prática. 

Nosso projeto sintetiza as atividades formativas do Núcleo Acadêmico 

5790 CAP
LIVALDO TEIXEIRA DA 

SILVA

napec.capuerj@g

mail.com

PEDAGOGOS E A PEDAGOGIA: 

ciência, saberes pedagógicos e 

espaços de atuação profissional 1

Este Projeto é parte do “Programa Desenvolvimento e Educação – Theotonio 

dos Santos” do CEH e CCS/UERJ. nasce da inserção de seu proposito, no 

projeto “Pedagogos em Cena” desenvolvido na Faculdade de Educação da 

UFF e tem como propósito a construção de um projeto de caráter 

interinstitucional cuja a linha comum é a construção de um fórum/espaço de 

pedagogos em permanente exercício de reflexão sobre a prática e 

5792 CAP
LUIZ GUSTAVO 

GAVIÃO

luiz.gaviao@uerj.

br

Pesquisa e Metodologias Ativas na 

Aprendizagem em Artes e em 

Educação Física 0

Criação de núcleo de elaboração de projetos de pesquisa para estudantes 

com o uso de metodologias ativas, ou seja, de metodologias que visam o 

protagonismo do aluno no desenvolvimento de atividades e no uso das 

tecnologias digitais. Considerando a pesquisa como base da aprendizagem, 

o presente projeto propõe a discussão sobre os programas dos cursos, a 

inclusão de propostas dinâmicas de atividades de pesquisa e o registro 

5064 CAP
LUCAS DE MELLO 

CABRAL E MATOS

lucas1mts@hotm

ail.com

Poéticas de Experimentação: a 

Linguagem da Criação Literária para 

Jovens 1

O projeto se volta para o desenvolvimento de atividades de experimentação 

estética verbal, trabalhando diferentes poéticas (visual, vocal, performática) 

da criação do objeto literário. Pretende, assim, tanto produzir experiências 

formativas para jovens interessados na literatura enquanto forma de 

conhecimento e de experiência do mundo, quanto obras artísticas que 

possam circular socialmente em âmbitos diversos. As ações de criação 

5356 CAP
DANIELLE BASTOS 

LOPES

daniellebastoslop

es@hotmail.com

POR UMA EDUCAÇÃO 

DESCOLONIZADORA: A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES EM UMA ÓTICA 

NÃO OCIDENTAL

1

Apresentamos o projeto “Por uma Educação Descolonizadora”, tem como 

ponto central o desenvolvimento de cursos de formação de professores com 

foco na discussão sobre o ensino de culturas não ocidentais na educação 

básica. Foi elaborado no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da 

Silveira (CAp-UERJ) em parceria com universidades da Argentina, Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Educação Básica (PPGEB-CAp-UERJ) e 

6033 CAP
ANA PATRÍCIA DA 

SILVA

anapatriciauerj@

gmail.com

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: OUTRAS 

POSSIBILIDADES 0

O projeto intitulado "PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR: OUTRAS POSSIBILIDADES" está vinculado ao projeto de 

pesquisa“Inclusão em Educação Física Escolar: Desafios e Potencialidades 

da Prática Pedagógica” ambos se apresentam numa perspectiva onde a 

Educação Física é concebida como componente curricular e trabalha em prol 

da formação do cidadão. Desta maneira, busca-se informações na 

5372 CAP
ANDRÉA LEMOS 

XAVIER GALUCIO

andrealemos.xg

@gmail.com

PRÁTICAS POLÍTICO- CULTURAIS  E O 

ENSINO CRÍTICO DA HISTÓRIA (Tema 

I: Patrimônio Cultural Brasileiro) 1

Exigência do MEC desde 2010 no ensino escolar, a temática a respeito do 

patrimônio cultural brasileiro se expande fundamentalmente nos espaços de 

formação e produção do conhecimento histórico. Diante de nova demanda 

formal, os professores em formação e os professores atuantes na rede 

municipal de ensino são público alvo desse projeto, tendo em vista serem 

eles os criadores de meios que estimulam o debate e as experiências 

5622 CAP
ELIZABETH TEIXEIRA 

DE SOUZA

elizabeth.souza@

uerj.br

Produção artesanal de cosméticos: 

Uma experimentação de Fácil 

Aplicação e Acesso voltada para o 

Ensino Básico de Química

0

A química, no ensino tradicional, é abordada em forma de fórmulas, reações 

e propriedades que precisam ser decoradas pelos estudantes. Enxergar a 

química dessa maneira faz com que o aluno tenha dificuldade de relacioná-la 

com a natureza e consequentemente com o seu cotidiano, ou seja, de uma 

forma geral os jovens do ensino médio não veem muita relação da química 

com suas vidas, nem com a sociedade, como se os batons, perfumes, 

5626 CAP
FABIANO LINS DA 

SILVA

linsquimica@yah

oo.com.br

Produção e ajuste do processo na 

produção de sabão artesanal a partir 

de óleos e gorduras de rejeitos para 

implementação em comunidades da 

cidade do Rio de Janeiro.

1

Um dos problemas do ensino de química no ensino médio é o não 

reconhecimento das transformações químicas no cotidiano, parecendo só ser 

aplicável em indústrias químicas, por requererem alta tecnologia e reagentes 

sofisticados. Tudo isso torna abstrato e muitas vezes inalcançável a 

compreensão dos conceitos desenvolvidos pela Química. Provocando assim 

um grande desinteresse e como consequência, muitas das vezes, a 
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6112 CAP
BARBRA CANDICE 

SOUTHERN

barbrasouthern

@gmail.com

Projeto  LEMAT - Laboratório de 

Ensino em Matemática

0

O presente projeto pretende revitalizar o LEMAT - Laboratório de Ensino em 

Matemática com o objetivo de criar materiais manipulativos que auxiliem o 

processo de ensino/aprendizagem da matemática, pelos alunos da Educação 

Básica e a capacitação dos futuros professores, de maneira que seja mais 

participativo e interdisciplinar. O projeto visa além da revitalização do espaço 

físico, um espaço de discussão e troca de experiências, reunindo atividades 

5888 CAP
ALAN GUSTAVO 

FERNANDES PACÍFICO

alancdc@gmail.c

om

Relações étnico-raciais e o ensino de 

Geografia: práticas interdisciplinares 

de combate ao racismo 1

O presente projeto de extensão tem por objetivo estimular reflexões sobre as 

questões étnico-raciais em sua relação com o ensino de Geografia; discutir a 

lei 10.639, seus avanços, desafios atuais frente à BNCC e suas 

potencialidades no contexto do multiculturalismo; analisar as  relações étnico-

raciais no ambiente escolar: tensões, abordagens, práticas de educação 

geográfica e propostas interdisciplinares de combate ao racismo; 

5880 CAP
CLAUDIA HERNANDEZ 

BARREIROS SONCO

claudiahbsonco@

gmail.com

Revista Digital Formação em Diálogo

0

A Revista Digital Formação em Diálogo é uma publicação digital trimestral, 

mantida pelo Grupo de Pesquisa Formação em Diálogo: narrativas de 

professores, currículos e culturas, sediado no Instituto de Aplicação Fernando 

Rodrigues da Silveira, CAp/UERJ e atuante no Programa de Pós Graduação 

em Ensino de Educação Básica - o PPGEB, destinada à divulgação científica 

de pesquisas e experiências em educação básica, abrangendo suas mais 

4250 CAP
JOHANNES ANDREAS 

VALENTIN

andreasvalentinri

o@gmail.com

RIO JOVEM 2011

1

“Hoje, tudo existe para terminar numa foto”, já prenunciava Susan Sontag em 

1977. Àquela época, para fotografar, olhava-se através de um visor, 

encobrindo parte do rosto. Esperava-se para apertar o botão no momento 

certo. Levava-se o filme exposto para a revelação. Esperava-se novamente 

para receber as fotografias impressas, que eram então compartilhadas, 

passando de mão em mão e guardadas em álbuns, caixas e gavetas. Hoje, 

4839 CAP
ANDREA DA PAIXAO 

FERNANDES
andreaf@uerj.br

RODA DE CONVERSAS - COTIDIANO E 

ESCOLA

1

O projeto de extensão universitária “Roda de Conversas – Cotidiano e 

Escola” se insere no contexto de rodas temáticas realizadas pelo CAp-UERJ 

desde 2013, tendo por concepção o entendimento das rodas como espaço e 

possibilidade de se aprender e de se ensinar. Anualmente planejamos rodas 

temáticas a partir de proposições da equipe do projeto e de demandas que se 

apresentam pelas interações com os próprios participantes das rodas, 

5703 CAP GABRIELA FELIX BRIAO
gabriela.briao@u

erj.br

Seminário CAp-UERJ de Educação 

Matemática

0

Em 2013, começaram as palestras do Seminário CAp-UERJ de Educação 

Matemática, que hoje já conta com mais de 90 palestras, algumas até 

internacionais. Este projeto tem como objetivo continuar com o seminário, 

que tem como tradição fazer uma palestra quinzenal todas as quintas-feiras 

às 16 h. De temas variados dentro da área, o seminário recebe professores 

pesquisadores, assim como professores da rede pública e privada de ensino 

5827 CAP
LUIZ AMERICO 

PORTELA DOS SANTOS

portela.luiz@gma

il.com

Sensibilização a língua francesa aos 

alunos do Ensino Fundamental I

0

O presente projeto possui a finalidade de oferecer oficinas de língua francesa 

para as séries finais do Ensino Fundamental I (5ºano) no Instituto de 

Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp UERJ). A partir de um 

contato inicial de sensibilização em relação à língua e à cultura do 

estrangeiro, pretendemos, através de oficinas, despertar nos alunos a 

descoberta da língua francesa e de suas relações com o português. Além 

6031 CAP
GABRIELA ARAGÃO 

SOUZA DE OLIVEIRA

gabrielaragao@y

ahoo.com.br

Shooting Stars Cheer CAp-UERJ

0

A Equipe Escolar de Cheerleading do CAP-UERJ batizada de Shooting Stars 

CAp-UERJ,  foi criada em 2018 com objetivo de apresentação na abertura da 

Olimpíada do CAp. A partir do excelente resultado, o grupo ganhou 

visibilidade e atraiu mais interessados em participar. Em 2019, montamos o 

projeto piloto e realizamos treinos semanais com alunos e alunas do ensino 

médio do CAp e estagiários voluntários do IEFD e montamos uma nova rotina 

5387 CAP WALACE FERREIRA
walace.ferreira@

uerj.br

Sociologia, juventude e cidadania

1

O presente projeto se insere no Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

Ciências Sociais (LEPCS), vinculado à Coordenação de Sociologia do 

Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF) do Instituto de 

Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ), caracterizando-se 

por levar discussões curriculares relacionadas à Sociologia para serem 

debatidas em colégios da rede pública estadual selecionados e distribuídos 
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4350 CAP
JORGE ALBERTO 

SABOYA PEREIRA

jsaboyaorama@g

mail.com

Sustentabilidade e direitos humanos 

como forma de educação para o 

consumo 0

O presente estudo busca resgatar as diversas formas de sustentabilidade 

existentes, fugindo do senso comum e trabalhando com a questão da 

participação popular nas políticas ambientais. Os riscos de verdadeiras 

catástrofes ambientais é iminente, bastando observar tsunamis, terremotos, 

vulcões, efeito estufa, acumulação de lixo, poluição de rios e oceanos entre 

outros.A Conferência de Estocolmo em 1972 das Nações Unidas teve como 

5454 CAP GABRIELA FELIX BRIAO
gabriela.briao@u

erj.br

Trazendo o lúdico para a sala de aula: 

jogos didáticos

1

O presente projeto tem como principal objetivo incentivar um maior 

engajamento dos professores de Matemática do estado do Rio de Janeiro 

com a Matemática Lúdica, a partir de três frentes de ação: ida às escolas 

para oficinas de jogos com os professores e estudantes; participação ativa 

dos alunos de licenciatura em Matemática na elaboração dos jogos e oficinas 

e a montagem do Laboratório de Ensino de Matemática do Instituto de 

6087 CCS
ANA PAULA 

PROCOPIO DA SILVA

procopio.anapaul

a@gmail.com

Bem-viver: assessoria em equidade 

nas relações de gênero e raça

0

O projeto Bem-Viver: assessoria em equidade de raça e gênero como uma 

atividade desenvolvida no PROAFRO UERJ tem entre suas finalidades 

promover reflexões sobre o as relações raciais e a de gênero no país, através 

da realização de debates e assessoria em estratégias de equidade das 

relações de raça e gênero e combate à violência, além de fomentar o 

combate às práticas de violência, desigualdade e discriminações de gênero e 

6146 CCS
FLAVIA RECHTMAN 

SZUSTER

flavia.szuster@g

mail.com

Estudo e análise da aplicação da área 

contábil- financeira em Clubes de 

Futebol 0

Este projeto de extensão tem como objetivo ser um instrumento 

complementar da formação acadêmica e profissional dos alunos de 

graduação da UERJ, em especial da Faculdade de Administração e Finanças 

(FAF) e promover a interação com outras unidades acadêmicas da UERJ e 

de outras instituições, através do estudo contábil- financeiro de clubes de 

futebol. Por meio de atividades como palestras, visitas técnicas e pesquisas 

4545 CCS
SILENE DE MORAES 

FREIRE

smfmensagens@

gmail.com;silenef

reire@gmail.com

Observatório de Direitos Humanos na 

América Latina

1

O Observatório é um projeto de extensão e pesquisa desenvolvido no 

Programa de Estudos de América Latina e Caribe (PROEALC) a partir de 

desdobramentos de uma série de encontros que resultaram em Simpósios 

Internacionais sobre o tema, desde o ano de 2004. O projeto configura-se 

como uma proposta de construção de um espaço interdisciplinar voltado para 

levantamento de dados, sistematização e análise da cobertura dos meios de 

4728 CCS
SILENE DE MORAES 

FREIRE

smfmensagens@

gmail.com

PROEALC - Programa de Estudos de 

América Latina e Caribe

1

O Programa de Estudos de América Latina e Caribe (PROEALC) foi criado no 

ano de 1994, no Centro de Ciências Sociais (CCS/UERJ), no Pavilhão João 

Lyra Filho, sala 8018, bloco E. Constitui-se como um centro interdisciplinar, 

referência nacional e internacional em pesquisa, documentação, orientação 

de estudos e atividades de extensão. Objetivos do projeto: 1) promover a 

vivência pelos bolsistas de extensão de práticas acadêmicas, políticas e 

661 CCS
ANA PAULA 

PROCOPIO DA SILVA

ana.procopio@u

erj.br

Programa de Estudos e Debates dos 

Povos Africanos e Afro-americanos

1

O Programa de Estudos e Debates dos Povos Africanos e Afro-americanos 

(PROAFRO) foi instituído na UERJ em 1993. Desenvolve suas ações 

articuladas à pesquisa e ao ensino da graduação e da pós-graduação, na 

produção e difusão de conhecimento sobre os povos africanos e afro-

americanos, a cultura africana e a diáspora negra. São realizados cursos, 

congressos, seminários, intercâmbios, cine-debates, rodas de conversas 

5826 CCS
EDNA MARIA DOS 

SANTOS

proeper_ccs@ya

hoo.com.br

PROGRAMA DE ESTUDOS E 

PESQUISAS DAS RELIGIÕES/PROEPER

0

O Programa desenvolve com a equipe técnica e pesquisadora

atividades ligadas aos seus objetivos. Entre 2008 e 2011 participou de

diferentes eventos e em pesquisas, privilegiando a

interdisciplinariedade despertando o espírito crítico dos envolvidos e

atuando com o compromisso de atender a realidade social e o respeito

ao livre debate de ideias participando da construção de uma sociedade

5188 CEH
LINCOLN TAVARES 

SILVA

lincolntsilva@hot

mail.com

Agência de Notícias do CEH

1

Trata o presente projeto de instrumento voltado à Comunidade Acadêmica da 

UERJ e a outros que são externos à Universidade que busquem informações 

referentes às ações acadêmico-culturais desenvolvidas pelas 10 Unidades do 

CEH. Além do informativo Aconteceh que já existe desde o ano de 2000, com 

o advento cada vez maior das novas redes de informações e tecnologias a 

elas associadas, percebemos a necessidade de ampliação dos canais de 
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6030 CEH
REGINA CELI BRASIL 

DE BRITO MELLO

r-

brail@uol.com.br

OFICINAS DE PROMOÇÃO DE 

LETRAMENTO EM LEITURA, 

PRODUÇÃO TEXTUAL E MATEMÁTICA 0

O projeto foi criado  pela necessidade de complementar as atividades das 

três turmas que compõem o projeto Classes de Alfabetização e Letramento 

com uma proposta de intervenção mais efetiva em leitura, produção de texto 

e matemática. Partindo da constatação que muitos de nossos alunos 

restringiam- se  a ler e escrever apenas durante as aulas no PROALFA, 

pensou-se, então, em oferecer um espaço, nas aulas, voltado para conteúdos 

536 CEH
REGINA CELI BRASIL 

DE BRITO MELLO

proalfaext@gmail

.com

PROALFA/ Classes de Alfabetização e 

Letramento

1

O projeto Classes de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos 

configura-se como uma proposta de educação não-formal direcionada ao 

aprendizado ou aperfeiçoamento da leitura, da escrita e da matemática;  tem 

como objetivo promover um espaço sócio-cultural-educativo em 

alfabetização, letramento direcionado à Educação de Jovens e Adultos sem 

escolarização ou que mesmo sendo considerados alfabetizados, desejam 

5978 DIR
ROSANGELA MARTINS 

ALCANTARA ZAGAGLIA

dill_fa@yahoo.co

m.br

Centro de Referência de Direito 

Especial da Criança e do Adolescente

0

A Universidade tem como função intrínseca a educação e a difusão de 

saberes, cada vez mais, torna-se  imperioso que a Instituição de ensino 

proporcione pensamento crítico  e reflexivo sobre os processos sociais da 

atualidade. Processos esses que repercutem e influenciam o contexto 

Social.A ponte entre o saber acadêmico e o popular promove a troca de 

experiências e favorecem a integração social e comunitária. Estimula a 

5745 DIR DIOGO RUDGE MALAN
cacdf.uerj@gmail

.com

Clínica de advocacia criminal e 

direitos fundamentais

0

O projeto de extensão Clínica de advocacia criminal e direitos fundamentais 

possui o escopo de superar o tradicional paradigma de Escritórios Modelos 

de Advocacia (dedicados à assistência jurídica massificada a assistidos 

hipossuficientes, nos moldes das Defensorias Públicas), propiciando a 

entidades do terceiro setor e/ou pessoas acusadas ou apenadas assistência 

jurídica artesanal e qualificada na defesa de direitos fundamentais individuais, 

5307 DIR
DANIEL QUEIROZ 

PEREIRA

danielqueiroz_ue

rj@infolink.com.

br

Clínica de Direito do Trabalho – A 

Flexibilização das relações 

trabalhistas: terceirização e 

teletrabalho.

0

O projeto de implantação da Clínica de Direito do Trabalho - A Flexibilização 

das relações trabalhistas: terceirização e teletrabalho  - na Uerj possui o 

escopo de propiciar à comunidade fluminense uma alternativa célere e 

eficiente para se alcançar uma solução para questões atinentes ao Direito 

Laboral pátrio, dirimindo conflitos que, diuturnamente, advêm e causam 

perplexidade a toda sociedade. Trata-se dos trabalhadores situados na 

5297 DIR

HUMBERTO DALLA 

BERNARDINA DE 

PINHO

pcpcadv@pcpcad

v.com.br

CLÍNICA DE MEDIAÇÃO E 

ARBITRAGEM NO NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA DA FACULDADE DE 

DIREITO DA  UERJ

0

A Clínica de Mediação e Arbitragem na UERJ possui o escopo de, no 

primeiro seguimento, propiciar à comunidade fluminense alternativa célere e 

eficiente para se alcançar a solução consensual, dirimindo conflitos que, 

diuturnamente, advêm do seio social. Para tanto, não se busca alcançar uma 

decisão imposta unilateralmente, tal como ocorre nos processos judiciais, 

mas sim, conduzir as partes envolvidas mediante análises psicológicas, 

5605 DIR ANDERSON SCHREIBER
clinica.respcivilue

rj@gmail.com

Clínica de Responsabilidade Civil da 

Faculdade de Direito da UERJ

0

A responsabilidade civil consiste em relevante campo de estudo do direito 

privado, especialmente na atual sociedade de riscos que  potencializa a 

ocorrência de danos. Tais danos muitas vezes ficam sem ressarcimento pela 

falta de atuação técnica e de apoio de instituições que busquem sua 

reparação, notadamente no campo dos direitos transindividuais e difusos ou 

quando os danos atingem grupos economicamente menos favorecidos. A 

5984 DIR

VERA MALAGUTI DE 

SOUZA WEGLINSKI 

BATISTA

criminologia@icc

-rio.org.br

Diálogos do Cárcere: estudos por 

emancipação

0

Diálogos do Cárcere: estudos por emancipação é um espaço prático-teórico, 

vinculado à Faculdade de Direito e ao Programa de Pós-Graduação em 

Direito/UERJ. O projeto foi idealizado por pares que, a partir das perspectivas 

mais avançadas da criminologia, acreditam na necessidade tanto de 

compartilhamento de vivências quanto de estudo científico sistemático que 

permitam a expansão e a popularização da (re)construção, em geral, da ideia 

6049 DIR
MILENA DONATO 

OLIVA

mdo@tepedino.a

dv.br

Direito ao Ponto

1

O projeto tem por escopo a difusão do conhecimento jurídico, prestado de 

forma clara, acessível e gratuita, a indivíduos de diferentes áreas de atuação 

profissional, na medida em que suas profissões e ofícios requerem um maior 

conhecimento acerca das repercussões jurídicas envolvidas na forma como 

atuam. Explica-se. A ilustrar essa situação, pensemos em profissional da 

área estética que, além de divulgar o nome de seus clientes, divulga fotos 
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5693 DIR
MILENA DONATO 

OLIVA

milena.oliva@uer

j.br

Direito nas Escolas

0

O presente projeto tem como objetivo a realização de aulas e palestras 

gratuitas em instituições de ensino de nível médio, visando expor aos alunos 

questões de grande relevância prática no cotidiano ligadas ao Direito do 

Consumidor. O diálogo entre Universidade pública e comunidade, além de 

necessário, no que tange à concreta devolução do investimento realizado na 

formação acadêmica dos discentes, pode cumprir um papel de extrema 

6042 DIR
MAURICIO JORGE 

PEREIRA DA MOTA

nepedith@uerj.b

r

Laboratório de Direitos Civis e Defesa 

da Ordem Jurídica

0

O Laboratório de Direitos Civis e Defesa da Ordem Jurídica da Faculdade de 

Direito da UERJ é direcionado à pesquisa e ao engajamento dos alunos da 

graduação e da pós-graduação, sob orientação de professores da Faculdade 

de Direito da UERJ, em questões e debates relacionados a direitos coletivos, 

individuais homogêneos e à defesa da ordem jurídica em geral.

O Laboratório tem como objetivos:

5324 DIR
JOSÉ VICENTE SANTOS 

DE MENDONÇA

carinacastrodir@

gmail.com

LABORATÓRIO DE REGULAÇÃO 

ECONÔMICA (UERJ Reg)

1

Há necessidade de se aperfeiçoar o espaço regulatório não somente de 

forma a melhorar a racionalidade regulatória de cada setor, mas possibilitar 

que haja verdadeira troca de informações e experiência institucionais e criar 

um sistema regulatório uniforme e transparente. Tal melhora possibilita que 

as informações sejam mais inteligíveis e, consequentemente, oportuniza a 

participação da sociedade civil nos fóruns públicos. Foca-se na 

5960 DIR
GUSTAVO SILVEIRA 

SIQUEIRA

gsique@gmail.co

m.br

MUSEU DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA 

FACULDADE DE DIREITO DA UERJ

0

O projeto intitulado MUSEU DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA FACULDADE DE 

DIREITO DA UERJ está fundado em metodologia multidisciplinar de caráter 

histórico jurídico que visa consolidar no Brasil a linha de pesquisa História 

das Faculdades de Direito a partir da fundação do Museu nas dependências 

da própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O projeto se divide em 

dois eixos. O primeiro consiste em lançar a pedra fundamental do Museu da 

5419 DIR
RAPHAEL CARVALHO 

DE VASCONCELOS

uerj.nepedi@gm

ail.com

Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Direito Internacional

0

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direito Internacional - NEPEDI, criado 

no ano de 2005 na Faculdade de Direito da UERJ, consolidou-se como um 

ambiente de discussão e de produção acadêmica sobre temas relacionados 

ao direito internacional e às relações internacionais. Não apenas docentes e 

discentes do programa de pós-graduação em direito, mas também discentes 

da graduação participaram ativamente de atividades promovidas pelo 

5773 DIR
IVANILDA MARIA 

FIGUEIREDO DE LYRA

ivanilda.ferreira

@uerj.br

Núcleo de Prática Jurídica de Gênero, 

Diversidade Sexual e Direito 

Homoafetivo (NPJ-GEDIVIS). 0

Trata-se de projeto de extensão que pretende prestar atendimento jurídico 

para a comunidade, em especial nas questões de gênero, LGBT+ e/ou com 

HIV.

A prática jurídica que o NPJ-GEDIVIS exercerá irá proporcionar uma 

abordagem transdisciplinar inerente a questões de gênero e diversidade 

sexual, fundada na articulação entre ensino, extensão e pesquisa. Todas as 

5881 DIR
MÁRCIA MICHELE 

GARCIA DUARTE

marcia.duarte@u

erj.br

Projeto Rodrigo: para a 

prematuridade e pela vida.

0

O “Projeto Rodrigo: para a prematuridade e pela vida” nasceu a partir da 

experiência da Coordenadora do Projeto, mãe do Rodrigo, um bebê que 

nasceu prematuro e viveu por apenas sete meses e meio. Nessa experiência 

profunda e dolorosa, a Coordenadora conheceu um universo de 

necessidades jurídicas que o mundo das UTIs neonatais apresentava. 

Pensando em conferir benefícios sociais a partir dessa experiência e dos 

6043 DIR
MAURICIO JORGE 

PEREIRA DA MOTA

revistadedireitod

acidadeuerj@gm

ail.com

Revista de Direito da Cidade

0

A proposta de publicação de Revista de Direito da Cidade na internet vem ao 

encontro de uma perspectiva transformadora das ferramentas para o saber, 

tendo como pressupostos fundadores, ser um marco delimitador dos 

principais debates das idéias que valorizam os temas que tenham a inserção 

direta com o Direito da Cidade, favorecendo o aprofundamento dos 

conhecimentos teórico e prático, a fim de orientar a formação de novos 

5169 DIR RICARDO LODI RIBEIRO
jcsaoli@yahoo.co

m.br

REVISTA DE FINANÇAS PÚBLICAS, 

TRIBUTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

1

A Revista de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento visa difundir o 

pensamento da Escola de Direito Tributário da UERJ e suas melhores 

tradições que vêm de Aliomar Baleeiro, Amílcar Falcão, Flavio Bauer Novelli 

e Ricardo Lobo Torres, constituindo-se em uma alternativa ao formalismo 

jurídico que ainda impera no Direito Tributário em nosso País.

mailto:ivanilda.ferreira@uerj.br
mailto:ivanilda.ferreira@uerj.br
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4069 DIR
JOSE RICARDO 

FERREIRA CUNHA

direitoepraxis@g

mail.com

Revista do Centro de Educação 

Popular e Assessoria Jurídica 

Universitária - "Direito e Práxis" 1

A Revista Direito e Práxis é uma publicação acadêmica, vinculada à linha de 

pesquisa em Teoria e Filosofia do Direito do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é a difusão 

de trabalhos acadêmicos voltados às áreas de Teoria e Filosofia do Direito, 

Sociologia Jurídica e Filosofia Política, bem como de pesquisas 

interdisciplinares fundadas em metodologias e abordagens de caráter crítico. 

4423 DIR

HUMBERTO DALLA 

BERNARDINA DE 

PINHO

flavia.hill@uerj.b

r

REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO 

PROCESSUAL

1

A revista almeja analisar os principais temas relativos ao Direito Processual 

na contemporaneidade, com a abordagem da jurisprudência nacional e 

estrangeira, da legislação nacional e estrangeira em vigor, assim como de 

projetos de lei relativos à respectiva área de interesse.

6044 DIR
MAURICIO JORGE 

PEREIRA DA MOTA

mjmota1@gmail.

com

Revista Quaestio Iuris

0

A proposta de publicação de Revista Quaestio luris on line (ISSN 1516-0351) 

vem ao encontro de uma perspectiva transformadora das ferramentas para o 

saber, tendo como um de seus pressupostos ser um espaço de divulgação 

dos principais debates entre ideias que valorizem temas e objetos correlatos 

às diversas expertises do Direito, favorecendo o aprofundamento dos 

conhecimentos teórico e prático. Para tanto, a revista Quaestio Iuris 

5606 DIR
DANIEL QUEIROZ 

PEREIRA

danielqueiroz.uni

rio@gmail.com

Soluções Consensuais dos Conflitos 

Trabalhistas

0

Com objetivo de ampliar a oferta de canais de acesso à ordem jurídica justa, 

o presente Projeto foi desenvolvido em prol de toda a sociedade civil, 

especialmente trabalhadores, empresas e sindicatos inseridos em relações 

de trabalho ou conexas. O Projeto Soluções Consensuais dos Conflitos 

Trabalhistas – Na Base da Conversa tem como escopo propiciar à 

comunidade fluminense uma alternativa célere e eficiente para se alcançar 

5135 EDU
SAMMY WILLIAM 

LOPES

samwlopes@gma

il.com

A Educação de Educadores para 

Atuarem na Formação em Serviço  da 

Pré-Escola Segundo a Abordagem da 

Pesquisa da Própria Prática:  Uma 

Proposta de Cogestão da Atividade 

1

O projeto procura colaborar com a possibilidade de construção de estilos 

mais fecundos para a formação de educadores da educação infantil que 

desejem atuar nos processos de formação continuada de professoras, 

utilizando-se dos artifícios políticos- metodológicos da pesquisa da própria 

prática. Destaca a importância de explorar os movimentos curriculares 

inusitados que as professoras da pré-escola e da creche tecem 

5887 EDU
CARLOS SOARES 

BARBOSA

profcarlossoares

@gmail.com

A Reforma do Ensino Médio e seus 

Efeitos na Rede Estadual de Educação 

do Rio de Janeiro 0

O presente projeto de extensão tem o objetivo de se constituir em espaço de 

interlocução e reflexão entre os profissionais da rede estadual de educação 

do  Rio de Janeiro e estudantes dos cursos de licenciaturas em relação à 

reforma do Ensino Médio, instituída pela Lei nº 13.415/2017. Muitos são os 

aspectos da referida Lei que suscitam intensas críticas de professores, 

pesquisadores do campo da Educação e organizações representativas, entre 

5055 EDU ANA KARINA BRENNER
anakbrenner@ya

hoo.com.br

Acolhimento de refugiados no Brasil: 

construção de plataforma virtual para 

curso de português 1

Associa-se um trabalho efetivo de inserção de refugiados em nossa 

comunidade linguística, fundamentado em perspectiva funcional, que 

assegura práticas de ensino e formação a partir de necessidades básicas e 

de garantia de acesso aos direitos fundamentais, bem como ao mercado de 

trabalho e aos bens culturais. É inovadora a concepção que fundamenta a 

produção dos materiais didáticos que orientam o processo de ensino e a 

6004 EDU

CRISTINA ANGÉLICA 

AQUINO DE 

CARVALHO MAS

cristina.mascaro

@hotmail.com

Alfabetização e letramento para 

estudantes com deficiência 

intelectual com ênfase no Plano 

Educacional Individualizado

0

O projeto insere-se na temática dos estudos sobre o processo de 

alfabetização de estudantes com deficiência intelectual. Tem como objetivo 

desenvolver um programa de formação docente para atuação com planos 

educacionais individualizados para este alunado. A intenção é colaborar com 

a perspectiva da inclusão escolar por meio do desenvolvimento e aplicação 

de práticas pedagógicas que favoreçam esse processo a este público. A 

4935 EDU
WALTER OMAR 

KOHAN

wokohan@gmail.

com

childhood & philosophy

1

Editada no Brasil desde sua criação, em 2005, Childhood & Philosophy é 

resultado de uma parceria entre o Núcleo de Estudos de Filosofias e 

Infâncias (NEFI/PROPEd/UERJ) e o Conselho Internacional para a 

Investigação Filosófica com Crianças (ICPIC), e publicou até o presente vinte 

números em formato eletrônico, com periodicidade semestral, de forma 

regular, sem interrupções e com ampla interlocução internacional. Além 
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4908 EDU
MARIA DE LOURDES 

DA SILVA

lullua02@gmail.c

om

Cinema e História da Educação nos 

Cursos de Formação de Professores 

de Nível Médio: leitura e produção 1

O presente projeto tem dois objetivos centrais. Primeiro, preparar professores 

e alunos de nível médio para o exercício crítico-analítico do material didático 

e paradidático, textuais e audiovisual, sobre medicamentos e outras drogas; 

segundo, instrumentalizá-los para a produção e execução de produtos 

didáticos e paradidáticos audiovisuais ou textuais, com finalidades 

pedagógico-didática, lúdica ou de entretenimento, conduzindo-os à 

5640 EDU
MARIA INES DE 

CARVALHO DELORME

delormemic@gm

ail.com

Crianças e Natureza nas Cidades

0

O projeto Crianças e Natureza nas Cidades  envolve 25 alunos da pedagogia 

da UERJ. Esse projeto é um braco acadêmico de ação na cidade, do site 

www,papodepracinha.com.br que existe desde 2016.

São acoes de ocupação em espaços públicos da cidade, com brincadeiras 

livres para as crianças e famílias. Em diferentes espaços da cidade variam-se 

as características  dos espaços eleitos como "espaços de brincar".

5550 EDU
GUSTAVO REBELO 

COELHO DE OLIVEIRA

coelhoguga@gm

ail.com

Deixa Os Garotos Brincar

0

Assumindo a dimensão estética como condição humana, o que pressupõe 

uma expansão do conceito de estética, deslocando-o de sua aderência “fria” 

exclusiva às obras de arte, a uma concepção etimológica e “quente” do termo 

grego aisthesis, este projeto entende a subjetividade como lugar de 

artistagem, aproximando portanto ética e estética. Se, então, a dimensão 

estética é essa que inclui as sensações, as emoções, o corpo como 

4937 EDU
JAQUELINE LUZIA DA 

SILVA

jaquelineldasilva

@gmail.com

Desafios e possibilidades atuais na 

Alfabetização de Jovens e Adultos

0

Este projeto cria um grupo de estudos e pesquisas sobre alfabetização, com 

o intuito de trazer para a discussão os desafios e as possibilidades atuais que 

perpassam a Alfabetização de Jovens e Adultos. Para tanto, o grupo será 

composto pela coordenadora do projeto, pesquisadores da área de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), professores da Educação de Jovens e Adultos e 

graduandos do Curso de Pedagogia e demais licenciaturas da UERJ e de 

4348 EDU
MARIA DO SOCORRO 

MARTINS CALHAU

extedu.uerj@gm

ail.com

Do Cárcere à Universidade

1

A criação desse projeto deu-se porque num passado recente  os 

universitários/internos oriundos do sistema prisional, matriculados na UERJ, 

não obtiveram sucesso na sua empreitada de dar um novo rumo pessoal e 

profissional às suas vidas, ou seja concluir a graduação. A  vergonha limita 

sua atuação enquanto universitário ativo, inserido nos movimentos 

acadêmicos e sociais que a universidade oferece. O  tempo limitado fora dos 

5006 EDU LEONARDO KAPLAN
leokaplan@ig.co

m.br

Educação ambiental para professores 

de escolas públicas: perspectivas 

teóricas e práticas 1

O projeto "Educação ambiental para professores de escolas públicas: 

perspectivas teóricas e práticas", destinado a estudantes universitários, 

professores e alunos de todas as disciplinas e segmentos escolares, 

desenvolve ações no intuito de estabelecer, entre seus participantes, uma 

interação na qual conhecimentos e experiências estabeleçam conexões, 

aproximando realidade(s) escolares(s) e universitárias. Temas como 

5838 EDU ANNIE GOMES REDIG
annieredig@yaho

o.com.br

Educação Inclusiva e vivência 

universitária: uma proposta para 

estudantes com deficiência 

intelectual e/ou autismo

0

O presente projeto tem como objetivo proporcionar vivência universitária para 

pessoas com deficiência intelectual e/ou transtorno do espectro autista (TEA) 

que cursam ou já concluíram o Ensino Médio. A inserção no ensino superior é 

um desafio para muitos sujeitos com deficiência, principalmente para o 

público-alvo aqui definido, pois apresenta inúmeros aspectos a serem 

vencidos, como aprovação nos exames de seleção, permanência na 

4483 EDU
DIOGO DOS SANTOS 

SILVA

ssdiogoss@yahoo

.com.br

Educação Poética

1

Repensar e realizar iniciativas para um pensamento que proponha uma nova 

perspectiva educacional. Perspectiva esta que se inaugura numa não-

formação, ou seja, a partir da construção de um caminho próprio e não 

determinado por quaisquer interesses alheios à constituição das próprias 

paixões, de uma vontade criadora, poética. Para tanto o projeto visa um 

resgate da educação enquanto constituição de uma memória histórica 

2580 EDU
WALTER OMAR 

KOHAN
walterk@uerj.br

Em Caxias, a filosofia en-caixa?!

1

O presente projeto é a continuidade de um trabalho que experimenta a 

filosofia, como dimensão do pensamento, na educação de crianças e adultos 

de escolas públicas. O faz a partir de três núcleos articuladores: experiência, 

infância e política. A concepção da filosofia como experiência de pensamento 

é uma provocação para considerar em que medida a instituição escolar pode 

acolher um pensar disposto a colocar em questão seus pressupostos, sem 
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5400 EDU
CARLOS SOARES 

BARBOSA

carlos.barbosa@

uerj.br

Ensino Médio na Educação de Jovens 

e Adultos no Estado do Rio de 

Janeiro:  do que falamos afinal? 0

O projeto visa a  se constituir em um espaço de reflexão tanto aos 

professores em exercício profissional quanto àqueles que se encontram em 

formação inicial (licenciandos) sobre o que tem se constituído no chão da 

escola a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino Médio na rede 

estadual de educação do Rio de Janeiro. Para isso consideramos necessária 

a apropriação por parte dos sujeitos dos fundamentos teóricos que ajudem a 

1675 EDU JANE PAIVA
janepaiva27@gm

ail.com

Estudos em Educação de Jovens e 

Adultos

1

O projeto Estudos em Educação de Jovens e Adultos tem a finalidade de 

congregar, em torno das funções de ensino, pesquisa e extensão, ações das 

Linhas de Extensão de Jovens e Adultos; de Alfabetização, leitura e escrita; 

de Direitos individuais e coletivos; de Gestão pública e de Organização da 

sociedade civil e movimentos sociais e populares, da Área Temática 

Educação. A concepção de extensão, nos últimos anos, tem assumido lugar 

5947 EDU
VIVIANE GUALTER 

PEIXOTO DA CUNHA

vivianegpeixoto

@yahoo.com.br

ETHOS DEMOCRÁTICO NAS PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS

0

Na atual conjuntura política do nosso país, parece ser potencializador 

desenvolver práticas que visem reafirmar a democracia na educação e que 

nos ajudem a refletir sobre seus atuais desafios. O presente projeto de 

extensão, tem como objetivo abordá-la como um lugar no ethos (estilo de 

vida) e concentrar suas reflexões e contribuições em práticas educacionais 

que bordejam estruturas institucionais formais, sejam elas burocráticas, 

4796 EDU
DIOGO DOS SANTOS 

SILVA

ssdiogoss@yahoo

.com.br

Forja: Oficina de Criação do Educação 

Poética

0

O projeto Forja: Oficina de Criação do Educação Poética é uma iniciativa de 

cunho prático que pretende reunir artistas de diferentes áreas que irão dividir 

seus saberes em torno de um grupo de estudos. Este grupo irá produzir 

livros, exposições e palestras não só durante estas reuniões como também 

para a comunidade acadêmica e para o público externo. O projeto Forja 

pretende, através deste empenho, oferecer novas possibilidades de 

6081 EDU
SONIA MARIA 

SCHNEIDER

sonia.schneider@

uerj.br

Formação Continuada de 

Educadoras/es de Jovens, Adultos e 

Idosos: memórias e perspectivas 

atuais

0

Este projeto pretende pesquisar e sistematizar práticas de formação 

continuada de educadores de EJA realizadas entre os anos de 2005 e 2020 

objetivando elaborar uma memória da formação continuada de educadores 

de jovens e adultos e, concomitantemente, estudar e elaborar concepções de 

formação continuada de educadores da Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos, a partir de experiências partilhadas no coletivo de participantes do 

5917 EDU
DIANA GOMES DA 

SILVA CERDEIRA

dianacerdeira@y

ahoo.com.br

Laboratório de Práticas Inovadoras e 

Formativas de Avaliação

0

Este projeto visa a formação complementar e continuada de universitários e 

futuros professores, bem como de professores atuantes na Educação Básica. 

Consiste em encontros para discussões, debates e trocas de experiências em 

avaliação da aprendizagem que contribuam para romper com uma cultura 

tradicional e classificatória nas escolas. Se orienta na perspectiva da 

avaliação formativa, com objetivo de estimular práticas avaliativas 

5727 EDU
LEONARDO AMARO 

NOLASCO DA SILVA

leonolascosilva@

gmail.com

Masculinidades em trânsito

0

"Masculinidades em trânsito" é um curso on-line sobre a produção social das 

masculinidades e suas consequências para a vida em sociedade. Intenta ser 

um espaço-tempo de debates e reflexões sobre a incorporação de certos 

modelos de gênero na experiência contemporânea de homens e mulheres, 

originando processos de subjetivação pautados em engessamentos de ideias 

e comportamentos, com prejuízos simbólicos e materiais para todos. Dividido 

5159 EDU
FATIMA LOBATO 

FERNANDES

fatima.fernandes

@uerj.br

Memória Virtual do legado da 

Educação de Jovens e Adultos

1

O projeto Memória Virtual do legado da Educação de Jovens e Adultos tem a 

finalidade de reunir, em torno das funções de ensino, pesquisa e extensão, 

ações das Linhas de Extensão de Jovens e Adultos; de Alfabetização, leitura 

e escrita; de Direitos individuais e coletivos; de Gestão pública e de 

Organização da sociedade civil e movimentos sociais e populares, da Área 

Temática Educação. A concepção de extensão tem se destacado, assumindo 

5808 EDU
MARIA DO SOCORRO 

MARTINS CALHAU

coordenamono1

uerj@gmail.com

Ninguém solta a mão de ninguém

0

O Projeto NINGUÉM SOLTA A MÃO DE NINGUÉM pretende ser um “Espaço 

de Luta Resistência e Fortalecimento” de grupos que lutam por uma 

sociedade justa, solidária, amorosa e empática, em tempos de desencanto. 

Um lugar de resistir e nos fortalecer na manutenção da DEMOCRACIA, dos 

DIREITOS HUMANOS e das pautas minoritárias como a luta contra: a 

HOMOFOBIA, a MISOGINIA, o RACISMO, o MACHISMO, e do PROJETO 
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6072 EDU
CONCEIÇÃO FIRMINA 

SEIXAS SILVA

conceicao.silva@

uerj.br

Oficinas sobre participação de 

crianças em escolas públicas do 

Município do Rio de Janeiro 0

Neste projeto, propomos uma intervenção em uma escola pública do 

Município do Rio de Janeiro que mobilize crianças e educadoras/es para uma 

reflexão coletiva acerca do tema da participação. Partimos da escola por 

considerá-la um lugar importante no processo de subjetivação de crianças de 

diferentes segmentos socioeconômicos do país. Nos estudos da infância, 

novas abordagens que entendem a criança como ator social e cidadã desde 

5721 EDU
ELZA MARIA NEFFA 

VIEIRA DE CASTRO

elzaneffa@gmail.

com

Patrimônio público: o que é de todos 

não é de ninguém?

0

Este projeto consiste na implementação de ações educativas que articulam 

Educação Ambiental, Arte, Comunicação e Gestão Acadêmica, a serem 

desenvolvidas em diferentes espaços da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro e do CAp - UERJ, com vistas a sensibilizar a comunidade acadêmica 

– docentes, discentes, funcionários - e a comunidade externa usuária do 

ambiente universitário e escolar para a sustentabilidade socioambiental e 

5510 EDU
LUCIANA VELLOSO DA 

SILVA SEIXAS

lucianavss@gmail

.com

Programa LCD em Movimento

1

O projeto se trata da produção de um programa de transmissão ao vivo, com 

o uso de recursos digitais, tratando de temas relacionados aos movimentos

sociais, tanto de nosso ambiente mais próximo, quanto do mais amplo 

(articulação micro-macro). O Programa LCD em Movimento se constitui assim 

em uma oportunidade de estabelecimento de pontes entre debates que 

ocorrem no nosso contexto social e o espaço universitário, trazendo 

4776 EDU
MARIANA GONÇALVES 

FERREIRA DE CASTRO

prof.valeria_libra

s-

braille@hotmail.c

om

Projeto de leitura e escrita em lingua 

Portuguesa para surdos como 

segunda língua 0

O projeto de leitura e escrita em Língua Portuguesa para surdos como 

segunda língua visa o aprendizado de jovens surdos estudantes do ensino 

fundamental ,médio e superior. buscamos com este projeto levar os cursistas 

ao uso de tecnologia, inclusive com dispositivos conectados em rede que 

leve os cursistas surdos a aprimorar seu desempenho de leitura e escrita da 

Língua Portuguesa. as aulas em questão serão desenvolvidas a partir do uso 

5335 EDU
LUCIANA VELLOSO DA 

SILVA SEIXAS

lucianavss@gmail

.com

PROME: Projeto de Mediação 

Entreturmas

0

O Projeto de Mediação Entreturmas (PROME) foi criado com o objetivo de 

viabilizar um acolhimento mais humanizado aos alunos ingressantes no curso 

e ampliar as formas de atendimento dos/as mesmos/as. Além de buscar 

resolver as questões voltadas para a inserção e adaptação acadêmica dos 

novos discentes do curso de Pedagogia, pretende também auxiliar na 

formação pedagógica dos alunos seniors (que serão os mediadores), 

4503 EDU
CATIA CRIVELENTI DE 

FIGUEIREDO WALTER

catiawalter@yah

oo.com.br

Quem não se comunica se trumbica:  

formação de graduandos de 

Pedagogia em Comunicação 

Alternativa

0

O projeto visa proporcionar conhecimento sobre a educação inclusiva, 

segundo a qual todos os alunos devem receber atendimento educacional de 

qualidade nas escolas regulares, independentemente de suas deficiências.  

Assim, a proposta da criação de um Centro de Referência  em Tecnologia 

Assistiva/Comunicação Alternativa na Faculdade de Educação da UERJ junto 

ao  Programa de Pós-Graduação em Educação para dar suporte a atividades 

5663 EDU
MARCIA CABRAL DA 

SILVA

marciacs.uerj@g

mail.com

Rodas de Leitura Literária na EDU

1

O projeto tem por objetivo  criar possibilidades de acesso amplo à literatura 

em suas diversas modalidades – poética, imagética, oral, narrativa - por  meio 

de rodas de leitura.  A literatura encontra-se disseminada nos mais variados 

suportes e pode ser usufruída por todos os grupos sociais, visto que se trata 

de uma manifestação cultural derivada da vida em sociedade, com séculos 

de existência, capaz de afirmar o homem em sua humanidade (Candido, 

4652 EDUERJ RICARDO ZENTGRAF
imprensa.eduerj

@gmail.com

Rede de ações comunicacionais da 

Editora da Uerj

1

A rede de comunicação da Eduerj tem a missão de produzir informações 

sobre os livros, interagindo com veículos da imprensa, com leitores potenciais 

e também com os autores. É uma ação que requer uma estratégia para cada 

livro, mas também um pensar mais plural que unifique os esforços de 

divulgação em torno da valorização da marca Eduerj.

5409 ENF
TIAGO BRAGA DO 

ESPIRITO SANTO

tbes81@gmail.co

m

[Des-re]territorializar: Pertencimento 

territorial em Serviços Residenciais 

Terapêuticos 0

O Território é o espaço delimitado não apenas pela unidade geográfica, mas 

também pelas práticas sócio-historicamente construídas, em simultaneidade 

com as identidades coletivas e individuais dos sujeitos. A concepção de 

território é fundamental na construção do cenário estratégico da saúde 

mental. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi criada ela portaria 

3088/2001 e define os serviços substitutivos ao aparato manicomial. Destes, 
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5964 ENF
MAGDA GUIMARÃES 

DE ARAUJO FARIA

magda.faria@live

.com

A enfermagem e a saúde do 

trabalhador: Contribuições da 

promoção da saúde para a melhora 

da qualidade de vida

0

As atividades voltadas para a saúde dos trabalhadores são essenciais para a 

manutenção de ambientes saudáveis, bem como para a promoção de 

processos de trabalho que enfatizem a geração de práticas salutogênicas. 

Apesar da saúde do trabalhador ser uma linha de cuidado estabelecida na 

própria Constituição Federal, diversos cenários ainda se apresentam como 

hiatos de assistência/cuidado. Além disso, ressalta-se que a educação e as 

535 ENF LUIZA MARA CORREIA
luimara.uerj@gm

ail.com

A Enfermagem Obstétrica da UERJ no 

atendimento pré-natal: consultas

0

Introdução: O projeto visa atender princípios assistenciais de humanização e 

integralidade na área da saúde da mulher, tendo como objetivo a atenção pré-

natal e puerperal, com base nos princípios do Programa de Humanização no 

Pré-natal e Nascimento do Ministério da Saúde (PHPN/MS). A clientela são 

as gestantes, puérperas, discentes (graduação) e profissionais da rede. O 

cenário de aprendizagem na área de saúde são dinâmicos e complexos por 

5918 ENF
HELENA FERRAZ 

GOMES

helenafg1@yaho

o.com.br

Ações de Educação em Serviço 

voltadas para os Cuidados de 

Enfermagem com Cateteres 

Vasculares em unidades clínicas do 

Hospital Pedro Ernesto e na 

0

Trata-se de um Projeto de Extensão que objetiva implementar ações de 

educação em serviço junto as equipes de Enfermagem voltados aos 

Cuidados de Enfermagem com Cateteres Vasculares em unidades clínicas do 

Hospital Pedro Ernesto e na Policlínica Piquet Carneiro. Além disso, tem por 

objetivos específicos: Realizar um levamento do conhecimento das equipes 

de Enfermagem sobre Cuidados de Enfermagem com Cateteres Vasculares; 

585 ENF
FABIANA FERREIRA 

KOOPMANS

fabiana.koopman

s@uerj.br

Ações de Enfermagem na Prevenção 

e Controle da Tuberculose

1

Trata-se de um projeto desenvolvido em Unidades de Saúde da Família e 

Centros Municipais de Saúde, Escolas e Feiras de Saúde, com apoio da 

UERJ – Faculdade de Enfermagem – Departamento de Saúde Pública, 

objetivando a participação efetiva da enfermagem no controle e 

 tratamento da tuberculose. O projeto é desenvolvido pela minha 

coordenação desde 2015, mas faz parte de um dos projeto antigos da 

6110 ENF
LISANDRA RODRIGUES 

RISI

proflisandrarisi@

gmail.com

Análise crítica de artigos científicos 

em língua estrangeira: ampliando 

conhecimento de Enfermagem 0

Trata-se da experiência vivenciada por um dos membros como docente nos 

idiomas inglês, espanhol e italiano que busca no projeto de extensão trazer a 

leitura crítica de artigos científicos, o qual possibilita um espaço para 

discussão de leitura e interpretação de artigos da área de saúde junto a 

acadêmicos, pós graduandos e profissionais de saúde. Nesse projeto, 

acontecerá os encontros presenciais, com a discussão de um artigo por 

2301 ENF
PATRICIA LIMA 

PEREIRA PERES

patricialima@uer

j.br

Apoiando a AmamentAÇÃO na 

Baixada Fluminense

1

Trata-se de um projeto cuja característica é a interiorização urbana dentro da 

Região Metropolitana I, mais conhecida como Baixada Fluminense. A 

natureza das ações é de assessoramento e acompanhamento da gestão 

municipal no que diz respeito ao Aleitamento Materno (AM) e sua política. O 

projeto visa possibilitar ao acadêmico a vivencia na implementação e 

acompanhamento da política de aleitamento materno na Região; refletir sobre 

2320 ENF
CARLOS EDUARDO 

PERES SAMPAIO

carlosedusampa

@ig.com.br

Assistência de Enfermagem no Trans-

operatório ao acompanhante da 

criança em situação cirúrgica 1

O procedimento cirúrgico é um momento extremamente perturbador na vida 

do ser humano, sendo um processo que muitas vezes desencadeia estresse, 

dúvidas, ansiedade e medo, tanto para a criança que irá participar desse 

momento, quanto ao seu acompanhante. A presença do acompanhante junto 

à criança hospitalizada contribui na recuperação, conforto e melhor evolução 

da criança em todo o seu período perioperatório. Assim, a relevância para a 

5048 ENF
CRISTIANE MARIA 

AMORIM COSTA

cristiane.costa@i

g.com.br

Atenção Integral à saúde das Pessoas 

LGBT - construindo espaços de 

cuidado de enfermagem aos 

transexuais

1

Na prática cotidiana, verifica-se a imensa dificuldade de atendimento em 

qualquer nível de assistência a pessoas transexuais, sejam por processos 

discriminatórios por parte dos profissionais de saúde ou pelo 

desconhecimento no que se refere a cuidados a transexuais que já 

realizaram a cirurgia de redesignação sexual. Esse projeto de extensão tem 

por objetivos 1- Atender as demandas e necessidades de saúde da 

6111 ENF
LISANDRA RODRIGUES 

RISI

proflisandrarisi@

gmail.com

Avaliação de Tecnologias em Saúde 

para Validar e Padronizar Insumos 

Hospitalares 0

No processo gerencial na área da saúde um dos setores mais complexos e 

de maior custo, que exige constantes atualizações devido as mudanças e 

surgimentos de novos produtos é a área de padronização de materiais 

hospitalares (HONÓRIO e ALBUQUERQUE, 2005). Materiais ou insumos são 

considerados insumos ou fatores produtivos, de natureza física, com 

determinada durabilidade, empregados na realização de 
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4734 ENF
FRANCES VALERIA 

COSTA E SILVA
frances@uerj.br

Biodanza no cuidado do trabalhador 

em saúde: enfoque no profissional de 

enfermagem 1

O projeto integra o PROCRIAR - Programa de Extensão: Oficina de Saberes 

e Práticas Criativas de Saúde e seu  objetivo geral é ofertar da biodanza 

como ação de cuidado humano aos trabalhadores e alunos do complexo de 

saúde da UERJ, prioritariamente da enfermagem. No contexto onde se insere 

o projeto a  biodanza é proposta  como estratégia de promoção da saúde e 

qualidade de vida. A ação esta ancorada na compreensão do espaço do 

4082 ENF
LUCIA HELENA GARCIA 

PENNA

luciapennafenfue

rj@gmail.com

Construindo ações educativas 

dialógicas em busca da cidadania de 

Adolescentes abrigados 1

A clientela é de Adolescentes em situação de acolhimento; discentes de 

Graduação e Especialização em enfermagem profissionais da rede e de 

unidades de acolhimento e para adolescentes de rua. Objetivos: Desenvolver 

as ações educativas e consultas individuais e coletivas na modalidade 

dialógica junto aos adolescentes, em instituições de acolhimento vinculadas a 

SMAS/RJ (Zona Norte e Zona Sul); Propor inovações e servir como cenário 

778 ENF
SANDRA CRISTINA DE 

SOUZA BORGES SILVA

tanialmeida5@h

otmail.com

Consulta Coletiva: uma proposta de 

atenção à saúde da mulher

1

O projeto envolve a realização da consulta coletiva de enfermagem às 

mulheres de diferentes etapas do ciclo de vida e que buscam atendimento e 

conhecimentos em saúde  da mulher, em espaços diversos tais como  

Centros Comunitários, unidades de atenção básica e ambulatoriais da  SMS-

RJ, escolas públicas da rede municipal e estadual. As ações de saúde 

previstas pelo projeto incluem atividades educativas e de promoção da 

3137 ENF
CRISTIANE MARIA 

AMORIM COSTA

cmacosta1964@g

mail.com

Contribuindo na prevenção do câncer 

de próstata

1

O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer em 

homens, seguido apenas pelo câncer de pulmão. Estima-se que cerca de 1 

homem em cada 36 morrerá de câncer de próstata (Oncoguia 2015).  A 

Sociedade Brasileira de Urologia (2014) e o Instituto Nacional do Câncer 

(2015) são unânimes em destacar dois fatores de risco para o 

desenvolvimento do câncer de próstata: a idade e a história familiar. A 

6035 ENF
CELIA CALDEIRA 

FONSECA KESTENBERG

janamgfabri@gm

ail.com

Cuidadores Itinerantes - Relaxamento 

Mente/Corpo

1

O projeto “Cuidadores Itinerantes-Relaxamento Mente/Corpo” integra o 

Programa de Extensão “Saberes e Práticas Criativas em

Saúde” (PROCRIAR) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Objetiva 

capacitar os universitários na utilização de estratégias para gerenciamento do 

estresse e ansiedade. São ensinadas técnicas de respiração, meditação e 

relaxamento. Para graduandos de enfermagem incluem-se técnicas de 

4706 ENF
ALESSANDRA 

SANT'ANNA NUNES

asantnunes@gm

ail.com

Cuidados Inovadores de Enfermagem 

na Policlínica Piquet Carneiro

1

O projeto em questão iniciou sua trajetória com uma parceria entre os 

serviços de gastroenterologia, pneumologia, alergia, reumatologia e o 

Departamento de Enfermagem, situado na Policlínica Piquet Carneiro (PPC). 

Atualmente, a parceria do projeto ampliou sua ação para o ambulatório de 

doenças cardiovasculares da PPC e do Hospital Universitário Pedro Ernesto, 

mantendo ações assistenciais, de ensino, pesquisa e gestão do cuidado ao 

6095 ENF ELAINE LUTZ MARTINS
elainelutzmartins

@yahoo.com.br

Cuidando da Saúde da Mulher na 

perspectiva da promoção da 

sexualidade feminina no período 

gravídico-puerperal

0

Trata-se de um projeto de extensão cujo objetivo é esclarecer as mulheres 

(gestantes, parturientes e puérperas) sobre a sexualidade feminina no 

período gravídico-puerperal, na perspectiva de promoção a saúde e com 

base nos direitos sexuais e reprodutivos. A proposta é fazer com que as 

mulheres compreendam as possibilidades da vivência da sexualidade durante 

maternidade, para viverem de forma livre conforme suas singularidades 

5343 ENF
ELIZABETH ROSE 

COSTA MARTINS

oigresrose@gmai

l.com

Cuidando da Saúde do Homem na 

perspectiva da Promoção a  Saúde e 

Prevenção de agravos 1

Trata-se de um projeto de extensão cujo objetivo é discutir com homens 

(jovens e adultos) acerca de sua saúde, voltado a promoção e prevenção de 

agravos. A proposta é fazer com que o homem reflita sobre sua relação com 

à preservação de sua saúde e a prevenção de doenças. Assim vamos discutir 

com os homens, com o emprego de dinâmicas de grupo, a sua saúde 

procurando conscientiza-los a respeito do seu acesso na área de saúde e a 

6096 ENF
INEZ SILVA DE 

ALMEIDA

inezalmeida2016

@gmail.com

Cuidando de Adolescentes através da 

Consulta de Enfermagem

0

Trata-se de um projeto que busca compreender a adolescência e 

implementar a consulta de enfermagem aos adolescentes. O adolescente se 

encontra em franco processo de desenvolvimento em busca de sua 

autonomia. Possui várias características tais como a evolução da 

sexualidade, o sentido de grupalidade, o afastamento de seus pais, o 

pensamento mágico (de que nada vai acontecer com ele). Neste período, o 
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6075 ENF
KARLA BIANCHA SILVA 

DE ANDRADE

karla.andrade@i

nca.gov.br

Desmistificando a doença oncológica: 

aprender para conhecer os mitos e 

evitar danos á saúde 0

Trata-se de um projeto cujo objeto será os fatores de risco para o 

desenvolvimento da doença oncológica e as estratégias de promoção da 

saúde. Terá como objetivo geral promover ações voltadas para a difusão do 

conhecimento sobre a doença oncológica e as estratégias de promoção da 

saúde para prevenção primária do câncer, junto aos profissionais de 

enfermagem, equipe de saúde,  estudantes e comunidade, e como objetivos 

5684 ENF
MARISTELA FREITAS 

SILVA

librarj64@gmail.c

om

DIFERENCIANDO O CUIDADO 

PERIOPERATÓRIO DE ENFERMAGEM 

ATRAVÉS DA ORIENTAÇÃO DA 

CLIENTELA

1

Em nossa trajetória docente na FENF/UERJ atuando com Internos de 

Enfermagem, percebemos que os clientes em situação cirúrgica recebiam 

pouca orientação tanto acerca da cirurgia a que seriam submetidos bem 

como sobre as repercussões do procedimento em suas vidas. Também 

verificamos empiricamente que, quando tais clientes recebiam orientações 

concernentes ao seu estado de saúde e ao procedimento a que seriam 

5575 ENF

JOYCE MARTINS 

ARIMATÉA BRANCO 

TAVARES

joyarimatea@gm

ail.com.br

Do hospital para vida: o cuidado de 

enfermagem prestado aos familiares 

de pacientes renais crônicos em 

tratamento com a Diálise Peritoneal.

1

O projeto trata do cuidado de enfermagem prestado aos familiares de 

pacientes renais crônicos em tratamento com a Diálise Peritoneal (DP)

no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Tem como objetivo geral 

promover ações de cuidado educativo pelos enfermeiros aos

familiares de pacientes renais crônicos em tratamento com a DP no HUPE. 

Os objetivos específicos são: realizar rodas de conversa

5399 ENF
MERCEDES DE 

OLIVEIRA NETO

mercedesneto.ue

rj@gmail.com

Epidemiologia & Mídia: produção 

imagética e cultural em tempos de 

surtos, epidemias e ações de 

imunoprevenção

1

A Educação em Saúde e as práticas educativas reproduzem o modelo 

biomédico hegemônico centrado nos aspectos biológicos, na doença e que 

mantém uma relação vertical entre o profissional da saúde e o usuário, que 

consequentemente, os usuários são levados a enfrentar o processo de saúde-

doença a partir de uma perspectiva unicausal, unilateral e isolada dos 

aspectos coletivos e sociais. As mídias produzidas pelos usuários da saúde 

5370 ENF
JULIANA AMARAL 

PRATA

julianaprata@uer

j.br

Estratégias para qualificação e 

inovação do ensino e da assistência 

de enfermagem com ênfase na saúde 

materna e perinatal

1

A aproximação entre instituições formadoras e serviços de saúde constitui um 

dos eixos orientadores da Política de Educação Permanente em Saúde do 

SUS para promover mudanças nas relações, nos processos e nos atos de 

saúde com vistas à transformar o modo de organização do trabalho em 

saúde. Nesse sentido, o projeto objetiva elaborar estratégias para a 

qualificação e inovação do ensino e da assistência à saúde materna e 

4905 ENF
MARA LUCIA 

AMANTEA

maramantea@ya

hoo.com.br

Fórum permanente de práticas 

educativas e formação profissional 

em saúde da criança 0

A RESOLUÇÃO COFEN nº 358/2009, estabelece que a implementação da 

sistematização da assistência de enfermagem é obrigatória, devendo ocorrer 

em todas as instituições de saúde, pública e privada, referindo-se a serviços 

de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais 

de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre 

outros, em todo o território nacional. Entende-se que, assim como a 

4080 ENF
TATIANE DA SILVA 

CAMPOS

tatynhasc@yaho

o.com.br

Intervenções coletivas na prevenção 

da doença renal crônica: integração 

ensino-serviço. 1

A temática abordada é o desenvolvimento de ações coletivas na prevenção 

da doença renal crônica (DRC), tendo como cenário o Hospital Universitário 

Pedro Ernesto (HUPE). Propõe-se uma ação integrada entre o ambulatório de 

tratamento da DRC do HUPE e outras unidades universitárias, inserindo a 

discussão acerca das ações coletivas na DRC na formação de graduandos 

na área da saúde, abordando questões de ordem sócio-culturais e políticas 

5633 ENF
EUGENIO FUENTES 

PÉREZ JÚNIOR

eugenio.junior@

uerj.br

Laserterapia de baixa intensidade na 

prática clínica de Enfermagem

1

O uso da luz LASER Terapêutico de Baixa Intensidade (LBI) ou Low Level 

Laser Therapy (LLLT), é multidisciplinar, sendo este utilizado por vários 

profissionais do campo da saúde. Trata-se de um recurso terapêutico e 

complementar, não invasivo, sem efeitos tóxicos e colaterais que vem sendo 

utilizado cada vez mais nos serviços de saúde a nível hospitalar e 

ambulatorial como terapia adjuvante nas mais diversas patologias, 

5589 ENF
TIAGO BRAGA DO 

ESPIRITO SANTO

tbes81@gmail.co

m

Liga Acadêmica de Saúde Mental de 

Enfermagem da UERJ

1

A Liga Acadêmica de Saúde Mental de Enfermagem da UERJ (LIASME 

UERJ) surge da demanda de discentes em suprir lacunas do currículo de 

graduação e aprimorar conhecimentos relacionados à temática, para que 

sejam revertidos em ações práticas voltadas à comunidade a partir da 

formação em Saúde Mental, nos pressupostos da Luta Antimanicomial. 

Destaca-se o entendimento de Luta Antimanicomial não apenas como um 
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5402 ENF

DANIELLE DE 

MENDONÇA 

HENRIQUE

fcamerini@gmail.

com

Liga Acadêmica de Trauma e 

Emergência de Enfermagem da UERJ

1

A Liga Acadêmica de Trauma e Emergência de Enfermagem da UERJ 

(LATREEnf UERJ) nasce do interesse dos discentes em suprir lacunas do 

currículo de graduação e aprimorar conhecimentos relacionados a essa 

temática, para que sejam revertidos em ações de prevenção de acidentes e 

primeiros socorros para comunidade. O trauma e situações de emergência se 

configuram como uma problema de saúde pública, visto que  a mortalidade 

5919 ENF MARCELE ZVEITER
marcelezveiter@

gmail.com

Liga de Enfermagem Obstétrica - 

LiEnfO

0

O projeto atende aos princípios do Projeto Político Pedagógico da Faculdade 

de Enfermagem da UERJ (PPP/ENF/UERJ). A clientela é a população geral, 

os alunos de graduação e pós-graduação em enfermagem (lato e 

estrito–sensu), e os alunos do ensino fundamental II.

Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e cuidado em saúde, gerando 

dados para a produção científica de trabalhos de conclusão de curso de 

5281 ENF MARIA LELITA XAVIER
maria.xavier@ue

rj.com

MEMÓRIAS INSTITUCIONAIS A 

PARTIR DO ACERVO FOTOGRAFICO 

DA FACULDADE DE ENFERMAGEM DA 

UERJ

1

Trata-se do acervo fotográfico da enfermagem da UERJ guardado no Centro 

de Memória Nalva Pereira Caldas (CM). O investimento na construção do 

conhecimento tem sido prioridade da ENF/UERJ. Exemplo disso é o cuidado 

do corpus documental realizado pelo CM, segundo acervo documental de 

enfermagem no Rio de Janeiro (RJ). Tal proposta se justifica pela 

necessidade em recuperar a memória e a história institucional, que compõe a 

4952 ENF
LUCIANE MARQUES 

DE ARAUJO
araujolu@uerj.br

Mulheres e Sexualidades – Atenção 

Integral à Saúde

1

O projeto envolve o desenvolvimento de atividades educativas, individuais e 

coletivas, e assistenciais, através da consulta de enfermagem ginecológica, 

às mulheres cis e transgênero e ainda, aos homens trans que demandem 

cuidados ginecológicos. As atividades são norteadas pelos princípios da 

integralidade, equidade, com abordagem das questões relativas às 

identidades sexuais e de gênero, incluindo ações de saúde para promoção, 

5288 ENF
LUZIA DA CONCEIÇÃO 

DE ARAUJO MARQUES

luzia.marques@u

erj.br

O negro no mundo contemporâneo: 

empoderamento e direitos

0

A Declaração de Direitos Humanos enfatiza que as pessoas nascem livres e 

iguais, em dignidade e direitos; sem distinção ou discriminação de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo. Este projeto de extensão se justifica pela 

possibilidade de empoderamento, a partir da participação em debates que 

vislumbrem a potencialização da conscientização do negro sobre seus 

direitos sociais e civis. Objetivo geral: Contribuir para tomada de consciência 

4865 ENF MARIA LELITA XAVIER
maria.xavier@ue

rj.br

O RESGATE DE ACERVOS 

DOCUMENTAIS DA ENFERMAGEM E 

DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

VINCULADAS À UERJ.

1

Este projeto de extensão trata do resgate de acervos documentais da 

enfermagem e das instituições de saúde vinculadas à Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Estas instituições possuem ações 

associadas ao atendimento à população no campo da saúde como também à 

formação de diversos profissionais neste setor. Tal proposta se justifica pela 

necessidade em recuperar a memória e a história institucional, que também 

4906 ENF
MARA LUCIA 

AMANTEA

maramantea@ya

hoo.com.br

OBESIDADE INFANTIL E 

ADOLESCENTE: TRABALHANDO 

AGRAVOS E VULNERABILIDADES 0

A obesidade é uma doença com causas multifatoriais tais como fatores 

genéticos, ambientais e comportamentais, e é definida como um excesso de 

gordura corporal relacionado à massa magra, sendo o sobrepeso como uma 

proporção relativa de peso maior que a desejável para a altura. A obesidade 

infantil e adolescente vem crescendo ao longo dos anos em níveis 

alarmantes, ultrapassando a desnutrição e tornando-se uma epidemia no 

5279 ENF
SIMONI FURTADO DA 

COSTA

simoni.costa@ue

rj.br

PAI PRESENTE

1

Este projeto visa articular ensino, pesquisa e extensão na Atenção Integral à 

Saúde da Criança. As atividades extensionistas contam com a participação 

de professores e estudantes de Enfermagem da UERJ em parceria com a 

equipe multiprofissional das unidades básicas de saúde envolvidas do 

município do Rio de Janeiro. O objetivo deste é implementar ações de 

promoção da saúde da criança através da participação/inclusão do 

5377 ENF ELLEN MARCIA PERES
ellenperes@glob

o.com

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

SITUACIONAL EM ENFERMAGEM 

COMO FERRAMENTA GERENCIAL NA 

POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO

1

O planejamento estratégico situacional é uma ferramenta de gestão utilizada 

pela enfermagem para a melhoria contínua do processo de trabalho, e 

consequentemente, da assistência do cuidado prestado à população. 

Observa-se a necessidade de estudos e atividades de extensão relativas a 

qualidade dos serviços, a fim de melhorar os processos de trabalho, 

aumentar a produtividade da enfermagem, e diminuir os “nós críticos” que 
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5530 ENF
ARIANE DA SILVA 

PIRES

arianepires@oi.c

om.br

Podiatria Clínica: Formação e Cuidado 

Especializado em Enfermagem

1

A Podiatria Clínica reúne conhecimentos e técnicas especializadas que 

permitem a avaliação dos pés para a identificação de indícios de risco que 

possam comprometer a habilidade funcional dos indivíduos. Sendo assim, 

contribui para a redução de complicações e possíveis amputações nos 

pacientes com patologias nos membros inferiores em decorrência do 

diabetes ou demais patologias agudas ou crônicas que causem alterações 

3221 ENF
EDYMARA TATAGIBA 

MEDINA

edymaramedina

@gmail.com

Práticas Educativas e Formação 

Profissional em Enfermagem: 

Articulação ensino-serviço 1

As concepções de saúde e de educação devem ser pautadas no 

desenvolvimento das potencialidades humanas e de transformação da 

realidade. Os cenários de formação na área de saúde são dinâmicos e 

complexos por envolver os discentes, docentes, profissionais do serviço e os 

próprios usuários que, por meio destes, as práticas de assistência e 

educação em serviço tornam-se indissociáveis. Portanto, as instituições de 

5590 ENF
RONILSON 

GONÇALVES ROCHA

ronilson.rocha@

uerj.br

Prevenção de riscos de 

tromboembolismo venoso: ações e 

estratégias para redução da 

morbimortalidade e aumento da 

segurança do paciente em ambientes 

1

Trata-se de projeto de extensão cuja finalidade é a redução da 

morbimortalidade provocada por tromboembolismo venoso (TEV), uma 

doença silenciosa, que gera alto impacto orçamentário para o Sistema Único 

de Saúde. No Brasil, informações do DATASUS apontam que no ano 2018, 

os custos envolvendo essa condição clínica ultrapassaram a ordem dos 40 

milhões de reais, custo que vem aumentando a cada ano devido ao 

5367 ENF
RICARDO JOSÉ 

OLIVEIRA MOUTA

ricardo.mouta@u

erj.br

PROJETO ABEBÊ - CUIDANDO E 

PROMOVENDO A SAÚDE DAS 

MULHERES DE AXÉ 1

No Brasil as religiões afro brasileiras mantiveram-se, ao longo dos anos, 

como foco de resistência cultural negra em seus terreiros. É percebido 

nesses espaços o aconselhamento e acolhimento de grupos historicamente 

excluídos pela sociedade, pois suas práticas ritualísticas e as relações 

interpessoais instituídas nesses locais possibilitam a produção de 

conhecimento, a promoção à saúde e a prevenção de doenças e agravos. 

4296 ENF
JANICE MACHADO DA 

CUNHA

jancunha3@yaho

o.com.br

PROJETO BEM-TE-VI: ENFERMAGEM, 

ETNIAS E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

0

INTRODUÇÃO: O Projeto de Extensão Bem-te-vi, criado em 2011, tem como 

objetivos: proporcionar um espaço de interação e comunicação com 

diferentes grupos étnicos e tradições culturais (indígenas, afrodescendentes, 

ciganos e outros), visando: o diálogo inter-étnico e a promoção da 

consciência ambiental; estimular alunos e profissionais da saúde e de outras 

áreas a valorizar as diferentes etnias e culturas e desenvolver processos 

5942 ENF
LUCIANE PEREIRA DE 

ALMEIDA

luciane.almeida.0

13@gmail.com

PROJETO COLO DE MULHER: 

ACOLHIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA 

MULHER NAS CONSULTAS DE 

ENFERMAGEM GINECOLÓGICA

0

O projeto envolve o desenvolvimento de atividades educativas, individuais, 

coletivas e assistenciais da consulta de enfermagem ginecológica às 

mulheres que demandem cuidados nas diferentes fases da vida. As 

atividades são norteadas pelos princípios da integralidade, equidade e 

humanização nas ações de saúde para promoção, prevenção e cuidados. O 

acolhimento humanizado apresenta-se como uma excelente estratégia para 

835 ENF
MAYSA LUDUVICE 

GOMES

maysa.luduvice@

gmail.com

Projeto de Educação Permanente na 

área de Enfermagem Obstétrica para 

o SUS 1

O projeto de educação permanente na área de enfermagem obstétrica para o 

SUS tem o compromisso com a renovação do conhecimento e no apoio à 

produção de novos conhecimentos para melhores práticas baseadas em 

evidências e cuidados não invasivos de Enfermagem Obstétrica. Trata-se da 

elaboração de ações que se constituem em  instrumento facilitador da 

articulação ensino / serviço e tem conquistado espaço e promovido impacto 

4313 ENF
JANICE MACHADO DA 

CUNHA

jancunha3@yaho

o.com.br

PROJETO EDHUC- ENFERMAGEM, 

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

0

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: Este projeto implementado a partir de 2011, 

tem como objetivos: a) Proporcionar um espaço cotidiano de exercício da 

cidadania, promoção dos direitos humanos e da cultura da paz; b) 

Desenvolver ações de defesa dos direitos humanos, exercício da cidadania e 

promoção da cultura de paz com especial prioridade para a área de proteção 

da infância e adolescência e c) Apoiar e divulgar  atividades de instituições, 

1573 ENF
SIMONI FURTADO DA 

COSTA

simoni.costa@ue

rj.br

Projeto Gente Miúda : parcerias para 

a atenção à saúde da criança nas 

creches da IX R.A. 1

RESUMO - Gente Miúda: Parcerias para a atenção a saúde da criança nas 

creches da IX R.A, é um projeto de Extensão universitária Coordenado pelo 

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil, Faculdade de Enfermagem 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), cuja criação e 

implantação foram motivadas pela observação da necessidade de um 

acompanhamento integral da criança, que possibilitasse não só uma atenção 
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5962 ENF
PATRÍCIA FERRACCIOLI 

SIQUEIRA LEMOS

patricia.ferracioli

@uerj.br

Projeto Pegadas de luz: múltiplas 

tecnologias na prevenção e no 

tratamento de lesões crônicas em 

pe(ssoas) com diabetes

0

As consequências do diabetes mellitus (DM) podem ser dramáticas para a 

vida das pessoas, com complicações que variam desde feridas de difícil 

cicatrização e infecções, até amputações de membros inferiores. 

Aproximadamente 20% das internações de indivíduos com DM são 

decorrentes de lesões e as complicações do pé diabético são responsáveis 

por 40% a 70% do total de amputações não traumáticas de membros 

1542 ENF

LINA MARCIA 

MIGUEIS 

BERARDINELLI

l.m.b@uol.com.b

r

Promovendo a Vida, prevenindo 

riscos e danos.O Cuidado 

Humanizado em Saúde. 1

Projeto vinculado ao ensino do Curso de Graduação em Enfermagem, em 

especial a subárea Saúde do Adolescente, do Adulto, do Idoso e o Mundo do 

Trabalho I, perpassando do 4º ao 8º período, em desenvolvimento desde 

2004. A diretriz deste projeto situa-se no âmbito de ações interdisciplinares, 

integrais voltadas para promoção da saúde, em especial aos coletivos 

humanos devido à ascensão das Doenças Crônicas não Transmissíveis 

4289 ENF THELMA SPINDOLA
t.spindola107@g

mail.com

QUANDO O ASSUNTO É PREVENÇÃO: 

DIALOGANDO COM JOVENS ACERCA 

DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS.

1

Trata-se de um projeto de extensão cujo objetivo é discutir com jovens 

universitários acerca da sexualidade e a prevenção de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis. A proposta é fazer com que o jovem reflita 

sobre o comportamento sexual e os riscos a que estão expostos quando 

praticam sexo inseguro. Assim, discutimos com os universitários, com o 

emprego de dinâmicas de grupo, acerca da sexualidade procurando 

5951 ENF
PRISCILA CRISTINA DA 

SILVA THIENGO

profprithiengo@

gmail.com

RELIGARES Religiosidade e 

Espiritualidade no contexto do 

cuidado de Enfermagem e Saúde: 

Produção discursiva e 

Representações Sociais

0

Na última década, tem havido uma expansão no reconhecimento das 

influências espirituais e seu impacto no bem-estar físico e mental do 

indivíduo. Dessa forma, o presente projeto tem como objetivo analisar as 

implicações das crenças religiosas e espirituais na saúde dos indivíduos para 

os grupos religiosos católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas e 

candomblecistas no contexto dos templos religiosos, das unidades 

749 ENF
TATIANA RODRIGUES 

DE ARAUJO LIMA

tatiana.lima@uer

j.br

Sangue: vencendo o medo, 

garantindo a Vida

1

O projeto “Sangue: vencendo o medo, garantindo a Vida” foi criado em junho 

de 1988, em decorrência da preocupação e das discussões travadas na 

Faculdade de Enfermagem, acerca da crescente incidência de contaminação 

por Hepatite e HIV através de hemotransfusão, no Rio de Janeiro. A atividade 

inicial, denominada Dia UERJ de Doação de Sangue, desdobrou-se em um 

amplo conjunto de ações destinadas a diferentes públicos em distintos 

4235 ENF
SYLVIA ALVES 

CIBREIROS

scibreiros@gmail.

com

Saúde é Brincadeira

1

O Saúde é Brincadeira é um projeto de extensão universitária coordenado 

pelo departamento de enfermagem materno infantil da faculdade de 

enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), cuja 

criação e implantação teve como motivação a observação da necessidade de 

estabelecer estratégias para educação para saúde junto à clientela pediátrica 

no intuito de contribuir para melhoria da qualidade de vida das crianças e 

767 ENF
PRISCILA CRISTINA DA 

SILVA THIENGO

profprithiengo@

gmail.com

Saúde-Se

1

Projeto de Extensão  desenvolvido pela Programa de Extensão Saberes e 

Práticas Criativas em Saúde- PROCRIAR  da ENF/UERJ, constituindo um 

espaço de cuidado  para o ser humano através de terapias integrativas e 

complementares que utilizam saberes milenares alicerçados em culturas que 

compreendem o processo saúde/doença na perspectiva da integralidade do 

ser humano. O projeto é aberto à comunidade interna e  externa à UERJ e 

5051 ENF
LUCIANA GUIMARAES 

ASSAD

luana.almeida301

1@gmail.com

Segurança do Paciente Hospitalizado: 

Gestão do Risco de Quedas

0

Este projeto tem como temática o gerenciamento de riscos de quedas em um 

ambiente de internação hospitalar com extensão a orientações para o 

domicílio, após a alta. A queda é a segunda causa de morte acidental ou não 

intencional no mundo. Por ano estima-se que 424 mil pessoas falecem em 

consequência a eventos de quedas, sendo os adultos acima de 65 anos os 

mais envolvidos nesse fenômeno. (WHO, 2012). O desenvolvimento do 

5423 ENF
LUANA FERREIRA DE 

ALMEIDA

luana.almeida@u

erj.br

Segurança do Paciente: 

gerenciamento do risco e prevenção 

de eventos adversos 0

Este projeto tem como temática o gerenciamento de riscos no cuidado à 

saúde no ambiente hospitalar e ambulatorial, com extensão a orientações 

para o domicílio, após a alta, com vistas à segurança do paciente. No Brasil, 

a avaliação da incidência de eventos adversos em hospitais foi estimada em 

7,6% (Mendes et al, 2009). Os autores observaram que 67% destes eventos 

foram classificados como evitáveis; os eventos mais frequentes foram 
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4343 ENF
ALBA LUCIA CASTELO 

BRANCO

profalbauerj@gm

ail.com

Ser Enfermeiro é...

1

O Projeto de Extensão “Ser Enfermeiro é...” apresenta uma proposta de ação 

extensionista, direcionada aos estudantes do Curso de Graduação em 

Enfermagem, que visa discutir a formação teórico-metodológica e política do 

Enfermeiro no que tange: ao fazer enfermagem, às áreas de atuação 

profissional e ao mercado de trabalho. A importância de incentivar a 

discussão a respeito de fatores relacionados ao desenvolvimento profissional, 

6067 ENF
ADVI CATARINA 

BARBACHAN MORAES

admorena@gmai

l.com

Simulação Realística: estratégia de 

tomada de decisão clínica através da 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem por alunos de 

graduação e residência de 

1

O cuidado sempre esteve inerente a vida humana, sendo a enfermagem uma 

profissão baseada no conhecimento técnico-científico, pensamento crítico e 

habilidade manual, com o intuito de promover e manter a dignidade humana. 

Segundo a referência de Tannure (2011), o PE é apresentado em cinco 

etapas: 1ª- Investigação; 2ª - Diagnóstico de enfermagem; 3ª - Planejamento; 

4ª - Implementação da assistência de enfermagem e 5ª – Avaliação. Ressalta-

6118 ENF
PRISCILA SANCHEZ 

BOSCO

lila_bosco@hotm

ail.com

Sistematização da assistência de 

enfermagem perioperatória 

ambulatorial 0

O Projeto tem como objetivo geral  instrumentalizar a sistematização da 

assistência de enfermagem perioperatória (SAEP) através de ações 

investigativas junto aos usuários e equipe multiprofissional do ambulatório da 

Policlínica Piquet Carneiro. Trata-se de um projeto articulador para relação de 

ensino, junto aos discentes de graduação e de residência em enfermagem  

para integrar  o processo de enfermagem através de instrumentos voltados 

3292 ENF

ANTONIO DE 

MAGALHAES 

MARINHO

abah.marinho1@

gmail.com

TÉCNICAS DE MELHORIA DOS 

PROCESSOS DE TRABALHO EM 

UNIDADES DE SAÚDE 0

A nossa experiência profissional e acadêmica, de mais de 40 anos, nos 

permite afirmar que os Gerentes / Líderes dos Serviços de Saúde não 

utilizam (seja por desconhecimento ou acesso restrito) os Instrumentos 

Administrativos (Técnicas e Estratégias de Melhoria dos Processos de 

Trabalho - TMPT), existentes na literatura de Administração, para apoiar e 

qualificar a Gestão nas Organizações de Saúde. Em razão disso, este projeto 

5397 ENF
BÁRBARA BERTOLOSSI 

MARTA DE ARAUJO

barbara.araujo@

uerj.br

Tecnologias de cuidado ao recém-

nascido prematuro: a participação da 

família 0

O Brasil ocupa o 10º lugar no mundo em número de nascidos vivos 

prematuros e o 16º em número de óbitos decorrentes de complicações da 

prematuridade. Assim, aproximadamente 350 mil neonatos são prematuros, 

representando cerca de 12% dos nascimentos no país. A incorporação desse 

ser prematuro na sociedade passa por uma série de fatores intimamente 

relacionados com a saúde mental, social e familiar. Nessa perspectiva, a 

5448 ENF

NORMA VALERIA 

DANTAS DE OLIVEIRA 

SOUZA

normavdos@gma

il.com

Telemonitoramento em Enfermagem 

para Clientes em Situação de 

Estomaterapia: feridas, estomias e 

incontinência

1

O objeto deste projeto é o telemonitoramento em enfermagem na 

especialidade da estomaterapia. Apresenta como objetivo geral: desenvolver 

o telemonitoramento para clientes com lesão de pele de natureza diversa, 

estomias e incontinência urinária e anal por meio do telefone. Os objetivos 

específicos são: elaborar protocolos de orientação voltados para pessoas 

com comprometimento de pele, com estomias e com incontinência; produzir 

5751 ENF
RICARDO DE MATTOS 

RUSSO RAFAEL

prof.ricardomatt

os@gmail.com

Trama e rede viva: tecendo diálogos 

entre cultura, política, gênero e 

violências 1

De natureza variada e tipificação complexa os eventos violentos vêm sendo 

compreendidos como sendo fenômenos sócio-históricos com múltiplas 

causas sendo considerado pela utilização da força física ou do poder, quer 

seja em ato ou ameaça, e que resulte ou tenha potencial para resultar em 

danos físicos, psicológicos, econômicos e morais, interferindo no 

desenvolvimento e/ou na manutenção da vida para quem é vítima, 

560 ENF
ANA MARIA 

MACHADO LEAO

ammleao@gmail.

com

Vacinando a Comunidade

1

O projeto de Extensão Vacinando a Comunidade foi criado na década de 80 

com  objetivo de contribuir para a Campanha Nacional de Vacinação contra a 

Poliomielite,  capacitando alunos e enfermeiros. Ao longo dos anos, as ações 

têm sido ampliadas, com a utilização de vários imunobiológicos dispensados 

pelo Ministério da Saúde. Além disso, passou a representar um importante 

papel na formação dos graduandos da Faculdade de Enfermagem, com 

5591 ENF
FELIPE KAEZER DOS 

SANTOS

felipe-

ks@uol.com.br

Vivendo e aprendendo a viver com 

HIV – consulta de enfermagem e 

autocuidado na atenção básica 1

Este projeto tem por objetivo desenvolver estratégias de acolhimento e 

adesão ao tratamento de pessoas que vivem com HIV. O público-alvo são 

homens, mulheres, transexuais e transgêneros em idade adulta; bem como, 

seus familiares, parceiros e amigos. A principal estratégia de trabalho 

consiste em oferecer consulta de primeira às pessoas que vivem com HIV, no 

contexto da atenção básica. A consulta de enfermagem consiste de um 
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5928 ENF
CELIA CALDEIRA 

FONSECA KESTENBERG

procriaruerj@gm

ail.com

Vivendo Vivencias

0

As profissões de saúde guardam algumas peculiaridades que incluem o 

contato com o sofrimento humano, com a morte, com o sentido ou a

falta de sentido que cada indivíduo dá ao seu adoecimento. Cuidar do outro 

exige um olhar para si mesmo e experimentar, sentir e

compartilhar emoções. O cotidiano de ser enfermeiro traz inúmeras 

inquietações nos estudantes que por vezes ficam mobilizados e

5515 ESDI
PATRICIA REGINA 

CHAVES DRACH

pdrach@esdi.uerj

.br

Análise e Diagnósticos de Pequenos 

Assentamentos

1

As áreas urbanas influenciam e sofrem a influência do clima local. O 

processo desordenado de densificação nos trópicos têm gerado discussões 

acerca das cidades compactas, e vêm tomando corpo, principalmente 

àquelas relacionadas às características climáticas locais. Em estudos 

anteriores “Relação entre Adensamento Urbano e Formação de Ilhas de 

Calor: Cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro”. Conselho Nacional de 

5859 ESDI
PATRICIA REGINA 

CHAVES DRACH

pdrach@esdi.uerj

.br

BIAU - Banco de Ideias em 

Arquitetura e Urbanismo

0

O perfil social da UERJ, faz com a ações e projetos extensionistas tenham 

uma forte parceria com a comunidade local. O GT Conforto do grupo do Lab-

UrBiS atua na cidade de Petrópolis estudando a forma urbana e sua relação 

com as alterações no microclima. 

O projeto Banco de Ideias em Arquitetura e Urbanismo – BIAU surge 

impulsionando pela vontade de atuar de forma mais direta com a divulgação 

6170 ESDI
WAGNER BARBOZA 

RUFINO

wagner.rufino@u

erj.br

Bordas no urbano

0

O projeto de extensão Bordas no Urbano tem o intuito de realizar um conjunto 

de propostas de transformações socioespaciais expressas em projetos de 

arquitetura e urbanismo para a região do Caxambu, localizada no município 

de Petrópolis. O Caxambu é estabelecido em conformações em que se 

incluem tecidos de cidade tradicional, áreas de informalidade, rios, áreas 

vegetadas e espaços rurais de produção familiar, em que se evidenciam 

5931 ESDI
SABRINA ANDRADE 

BARBOSA

s.andradebarbos

a@gmail.com

Casos de conforto: soluções 

arquitetônicas para a qualidade de 

vida de comunidades de Petrópolis e 

entorno

1

Os edifícios são projetados para proteger as pessoas do ambiente exterior, 

do vento, da chuva etc. No entanto, atualmente, espera-se mais; devem ser 

adequados ao meio e eficientes em promover conforto aos usuários. Entre 

populações de classe social baixa, em que o fator econômico é decisivo, o 

conforto ambiental – térmico, luminoso e acústico - é muitas vezes deixado 

de lado. A falta de um projeto adequado resulta em uso errôneo de materiais, 

6154 ESDI
PATRICIA REGINA 

CHAVES DRACH

pdrach@esdi.uerj

.br

Conexões Sustentáveis: Urbano - 

Rural

1

As especificidades do lugar são fundamentais na formação do microclima e 

no conforto ambiental auxiliando a compreensão da necessidade de criar 

estratégias para as cidades, que permitam preservar fatores ligados à 

qualidade de vida. Cidades muito grandes representam uma grande 

quantidade de insumos e rejeitos, portanto, grandes gastos ambientais e 

econômicos para sua gestão. Usualmente, a relação de proximidade com o 

5496 ESDI
ARTHUR CAMPOS 

TAVARES FILHO

arthur.filho@uerj

.br

Conhecendo o patrimônio 

arquitetônico de Petrópolis/RJ.

0

A cidade de Petrópolis dispõe de um valioso e diversificado patrimônio 

arquitetônico e urbanístico representativo dos períodos imperial e republicano 

brasileiro, compreendidos entre os séculos XIX e XX, encontrados em bom 

estado de conservação. Além das expressões neoclássica, eclética e art 

déco, a cidade também reúne importante e relativamente pouco conhecido 

patrimônio arquitetônico modernista.

5698 ESDI
LUIZ ANTONIO VIDAL 

DE NEGREIROS GOMES

luizvidal@esdi.ue

rj.br

Da Biônica à Biomimética Passando 

pela Biologia ESDI

0

Este projeto tem como objetivo reaplicar experiências didáticas com o uso da 

técnica de criatividade Biônica ao desenvolvimento de novos produtos 

industriais com base em princípios da Biomimética. Os projetos de pesquisa 

junto aos alunos do Curso de Desenho Industrial Design da UERJ devem 

apresentar descrições metodológicas de táticas procedimentais e de técnicas 

operacionais para a realização de modelos (maquetes, mocapes, matrizes) 

5130 ESDI
PATRICIA REGINA 

CHAVES DRACH

pdrach@esdi.uerj

.br

Diagnóstico da Vila Residencial da 

UFRJ

0

Trata-se de um projeto em andamento (iniciado em janeiro de 2016), e nesta 

etapa o projeto envolve a aplicação recomendações apresentadas no “Guia 

para um clima melhor: reduzindo a sensação de calor” envolvendo 

estratégias bioclimáticas para mitigar a presença de temperaturas elevadas 

observadas na Vila Residencial. As recomendações aplicadas serão 

monitoradas com a utilização de sensores de temperatura e umidade do ar  
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6135 ESDI
HELENA DE BARROS 

EZEQUIEL

helenbar@helen

bar.com

Esdi Oficina Gráfica Aberta

0

Este projeto visa a revitalização, retorno da operação prática e proposição de 

atividades regulares na Oficina Gráfica da ESDI/ UERJ, além de dinamizar os 

processos de aprendizagem no intercâmbio e estreitamento de relações com 

outras Instituições de Ensino, pesquisadores e profissionais do meio gráfico. 

Originalmente equipada para a prática de composição tipográfica (na década 

de 1960) e posteriormente acrescida de equipamentos para impressão 

6159 ESDI
DANIEL BITTENCOURT 

PORTUGAL

dp@formaeleme

ntar.com

Esdi.Cult

0

O Esdi.Cult promove fruição de obras culturais diversas e conversas sobre 

elas. Ele possui diferentes áreas de atuação, indicadas por uma extensão 

como esdi.mov (videos, filmes etc.); esdi.mp3 (música, podcasts etc.); 

esdi.jpeg (trabalhos gráfico); esdi.txt (livros, ensaios etc.); esdi.ppt (palestras, 

apresentações). Foi idealizado também para se tornar um dispositivo de 

fomento e divulgação da eclética produção dos alunos do curso de Design.

434 ESDI

LIGIA MARIA 

SAMPAIO DE 

MEDEIROS

ligiamsm@yahoo

.com.br

Esdi: Janelas Abertas

1

Programa de extensão ESDI:Janelas Abertas visa divulgar o ensino e os 

acontecimentos do design para a comunidade externa da ESDI além de dar 

suporte ao alunado da unidade em sua orientação profissional. A Esdi é a 

unidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro dedicada ao ensino do 

desenho industrial, um campo de conhecimento multidisciplinar. Trata-se de 

uma área voltada ao desenvolvimento de projetos de objetos tridimensionais, 

5934 ESDI
CARINA MARTINS 

COSTA

martinsgaruda@

gmail.com

Exporvisões: educação e divulgação 

do patrimônio histórico do Rio de 

Janeiro 0

O blog e as redes sociais  "Exporvisões: miradas afetivas sobre patrimônio, 

museus e afins" foi inaugurado em maio de 2019, em parceria com a 

pesquisadora Aline Montenegro Magalhães, do Museu Histórico Nacional. É 

formado por materiais inéditos, com caráter de divulgação científica, baseado 

em pesquisas e ações educativas desenvolvidas nos âmbitos institucionais. 

O projeto de extensão ora apresentado pretende aprofundar a produção de 

5609 ESDI
CLAUDIA BAIMA 

MESQUITA

claudia.mesquita

@uerj.br

Ficha de Diagnóstico do conjunto 

urbano-paisagístico de Petrópolis

0

A cidade de Petrópolis possui rico e importante patrimônio arquitetônico, 

urbanístico e natural, compreendido em seu centro histórico e entorno. Isso 

proporciona aos alunos do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, 

recentemente lá implantado, um diverso e enorme acervo a céu aberto para 

pesquisas e estudos.  Petrópolis teve seu conjunto urbano-paisagístico 

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

6076 ESDI
WAGNER BARBOZA 

RUFINO

wagner.rufino@u

erj.br

Imaginações Urbanas

1

O projeto de extensão Imaginações Urbanas constitui uma iniciativa de 

reflexão coletiva sobre a produção do espaço na cidade contemporânea, 

realizada por uma equipe de alunos, professores, membros da comunidade e 

artistas, no âmbito do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola 

Superior de Desenho Industrial da UERJ. O intuito é o de se debater sobre a 

pertinência e possibilidade de realização de intervenções de arte urbana, 

6142 ESDI
LUIZ ANTONIO DE 

SABOYA

luiz.saboya@uerj.

br

Incubadora de Empresas de Design

0

O ensino do design em nível superior iniciou-se no Brasil em 1962, com a 

fundação da ESDI, que em 1975 foi incorporada à UERJ. Hoje a ESDI se 

situa como uma unidade do Centro de Tecnologia e Ciências dessa 

universidade. Algum tempo atrás foi reconhecida pela revista de negócios 

americana "Business Week" como uma das 60 melhores escolas de design 

do mundo, e recentemente obteve a melhor avaliação (nota máxima) no 

6171 ESDI
CASSIANA LIMA 

CARDOSO VIEIRA

cassilima@yahoo

.com.br

Laboratório Cultural Muiraquitã

0

O projeto ‘Laboratório Cultural Muiraquitã’ consiste na criação de um espaço 

de debate e produção transdisciplinar para os estudantes do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, eventualmente, alargando suas atividades para a 

comunidade externa. Isso porque, semestralmente, serão oferecidas oficinas 

para os estudantes das escolas públicas do Município de Petrópolis e região, 

a partir da experiência vivenciada pelos estudantes de graduação nos 

5544 ESDI
ANDRÉ LUIZ 

CARVALHO CARDOSO

andre.cardoso@

uerj.br

Laboratório de Cultura, Arquitetura e 

Urbanismo – Ilha Grande (LabCAU): 

Temporalidades e desenvolvimento 

socioambiental em Dois Rios.

1

O projeto de extensão Laboratório de Cultura, Arquitetura e Urbanismo – Ilha 

Grande (CAU Ilha Grande), nasce da construção de parceria entre 

professores do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Esdi/UERJ e o 

Ecomuseu da Ilha Grande. Assim, vinculado ao Programa de Extensão 

Ecomuseu Ilha Grande, o presente projeto de extensão tem como foco 

central o implemento e desenvolvimento socioambiental, assim como a 
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6068 ESDI
WANDYR HAGGE 

SIQUEIRA

wandyr.siqueira

@uerj.br

Laboratorio de Design de Tecnologia 

Assistiva - LDTA-ESDI

0

Segundo dados gerados pelo Censo do IBGE de 2010 cerca de 24 por cento 

da população brasileira tem algum grau de deficiência visual, auditiva, motora 

ou mental, aumentando para cerca de 68% (sessenta e oito por cento) dentre 

a população com mais de 65 anos. Tais dados evidenciam uma parcela 

considerável da população portadora de restrições motoras e sensoriais. Para 

atender as necessidades específicas deste grupo faz-se necessário o 

6090 ESDI
VINICIUS MASQUETTI 

DA CONCEIÇÃO

eng.viniciusmasq

uetti@gmail.com

Laboratório de Saneamento Urbano e 

Sistemas Prediais (LABSUSP): 

Melhorias Sanitárias em Habitações 

de Interesse Social (HIS) no município 

de Petrópolis/RJ

1

O acelerado processo de expansão urbana sem o devido planejamento tem 

ocasionado vários problemas para a população, tais como poluição do ar, 

solo e água; congestionamentos; ocupação irregular do solo; violência; 

destinação inadequada dos resíduos sólidos, etc. A ausência dos serviços de 

saneamento básico é um dos problemas característicos dos centros urbanos, 

fato que influencia diretamente na saúde pública, desigualdade social, 

4857 ESDI
ANDRÉ LUIZ 

CARVALHO CARDOSO

andrecarvalho8@

hotmail.com

Laboratório Socioambiental de 

Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo – LSECAU 1

O presente projeto de extensão apresenta como foco de interesse principal a 

criação de um Laboratório Socioambiental de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo (LSECAU) na UERJ, com a configuração de um Escritório Modelo 

vinculado a Faculdade de Engenharia – DCCT/FEN/UERJ. Assim, a proposta 

do projeto de extensão é desenvolver uma participação discente expressiva 

na execução de estudos e elaborações de projetos e pesquisas de cunho 

6172 ESDI
CLAUDIA BAIMA 

MESQUITA

claudia.mesquita

@uerj.br

Organização e conservação de 

acervos fotográficos

0

O Projeto de Extensão tem como proposta a organização e conservação de 

acervos fotográficos de arquitetos e urbanistas, e de docentes de áreas 

correlatas, com o objetivo de preservar as imagens retratadas da memória 

cultural e arquitetônica de nossas cidades no decorrer do tempo. De uma 

maneira geral, estes profissionais documentaram através da fotografia 

momentos e paisagens ao longo de suas vidas. São registros de viagens de 

6119 ESDI BARBARA JANE NECYK
barbara.necyk@u

erj.br

Pé na Rua: design, cultura e sociedade

1

O foco deste projeto é estabelecer a convivência e o diálogo do aluno de 

graduação em design e arquitetura com a cultura circundante em sentido 

amplo. De natureza interdisciplinar, o campo do design se encontra na 

confluência de diferentes áreas do saber e atuação profissional. Artes 

plásticas, cinema, moda, dentre outras, são áreas com as quais o designer 

estabelece profícuo diálogo. Do mesmo modo, a área da arquitetura 

5783 ESDI

RICARDO ARTUR 

PEREIRA DE 

CARVALHO

rartur@esdi.uerj.

br

Praxicracia: design, colaboração e 

autonomia

0

O projeto objetiva aproximar as teorias e práticas do design aos processos 

democráticos dentro de movimentos sociais organizados. A partir de um 

mapeamento de ferramentas e métodos utilizados por diferentes vertentes do 

design e da educação em processos de facilitação de processos coletivos, 

propomos (1) investigar de forma dialógica junto aos movimentos sociais 

organizados para compreender suas particularidades organizacionais e 

5503 ESDI
MARIA DAS GRACAS 

FERREIRA

esprestauro@esd

i.uerj.br

Preservação - Educação patrimonial: 

Casarões e Palacetes do Centro 

Histórico e Paisagístico de 

Petrópolis/RJ

1

O projeto tem como meta  levantar dados, elaborar palestras , informativos, 

visitas guiadas para a divulgação sobre o  história, arquitetura e patrimônio do 

centro histórico e paisagístico  da cidade de Petrópolis, situada região 

serrana do Rio de Janeiro. E contribuir para a difusão da educação 

patrimonial do  Patrimônio  Cultural: arquitetônico  e  paisagístico  implantado  

no  século  XIX  e  XX,  construído  a  partir  do  plano urbanístico do Major 

6162 ESDI
GLAUCINEIDE DO 

NASCIMENTO COELHO

coelhoglauci@gm

ail.com

Prospectivas Urbanas: Crescer e 

Transformar Cidades, da Petrópolis 

que temos à Petrópolis que queremos 0

A prospectiva urbana se constitui em uma forma de visualizar o futuro das 

cidades, se configurando como uma possibilidade de construção do 

planejamento urbano. As redes de colaboração e debate estabelecidas no 

processo, se constituem como um potencial criativo nas transformações 

sociais inclusivas ao fazer emergir as tensões que desenham as sociedades 

pelo aspecto sócio histórico, e tendem a influenciar as sociedades futuras em 

6175 ESDI
WILDER MANUEL 

FERRER TENICELA

WILDERTENICELA

@HOTMAIL.COM

REDE INTER-UNIVERSITARIA PARA 

HABITAÇÃO DE PETRÓPOLIS ; 

Projeto, Pesquisa e Pratica 

Profissional

1

Este Projeto de extensão prevê estruturar uma Rede Interuniversitária de 

cooperação, composta pelas três Escolas de Arquitetura e Urbanismo da 

Cidade de Petrópolis: UERJ, ESTÁCIO DE SÁ e UCP (Universidade Católica 

de Petrópolis), visando atuar conjuntamente no campo da Habitação de 

Interesse Social e dos Assentamentos Precários do Município de Petrópolis.

A criação da Rede é uma aspiração antiga e mútua das escolas participantes, 
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5889 ESDI
GABRIEL 

SCHVARSBERG

gabriel.schvarsbe

rg@uerj.br

Rio Capital Mundial da Arquitetura 

2020: Residência na Praça 

Tiradentes/Centro Carioca de Design 1

No ano de 2020, o Rio de Janeiro será a primeira cidade a receber o título de 

Capital Mundial da Arquitetura (CMA) pela UNESCO. O anúncio conferiu à 

cidade a responsabilidade de promover uma série de eventos relacionados às 

questões urbanas ao longo deste ano em que a cidade sediará, também, o 

Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos (UIA). Com o tema 

“Todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21”, a proposta da CMA se 

5598 ESDI
DANIEL BITTENCOURT 

PORTUGAL

dportugal@esdi.

uerj.br

Site, revista e podcast Não Obstante

1

O projeto Não Obstante engloba um site, uma revista e um podcast que 

possuem o mesmo objetivo: realizar um trabalho de divulgação científica na 

interface entre as disciplinas projetuais/criativas e as humanidades.

6108 ESDI
ANDRÉ LUIZ 

CARVALHO CARDOSO

alcarvalho8@gm

ail.com

UBUNTU: Cartografando 

decolonialidades arquitetônicas

0

O projeto de extensão Ubuntu: Cartografando decolonialidades 

arquitetônicas, aqui apresentado, tem como meta central o mapeamento e a 

disseminação de construções e situações a partir de um existir coletivo do 

"eu sou porque nós somos": Favelas, quilombos, subúrbios, periferias, 

quebradas, ruas, movimentos sociais, coletivos, construções, etc. 

Procuramos trazer para o debate as soluções de habitação e cidades que se 

6032 ESDI
BIANCA MARIA REGO 

MARTINS

maildabia@gmail

.com

Usos do Design na escola:  

Articulação entre Universidade e 

Escola para implementar práticas, 

recursos e espaços de aprendizagem 

mais instigantes

1

Este projeto propõe a identificação, implementação e divulgação de 

estratégias de articulação entre espaços, objetos e saberes produzidos na 

Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI/UERJ) e no Colégio de 

Aplicação (CAp/UERJ) visando à qualificação docente e à promoção de 

educação básica de qualidade. Temos como objetivos: (1) imersão de 

professores da ESDI no contexto do CAp/UERJ e vice-versa com vistas ao 

6080 FAF
WALÉRIA SILVA DE 

MEDEIROS

waleriadanilo@g

mail.com

Desenvolvimento de Competências 

Acadêmicas e de Carreira

0

Contexto:

Para a maioria, a universidade representa um ambiente novo e 

desconhecido, com pessoas, cultura, regras, procedimentos e exigências 

próprias, demandando mudanças de atitude e comportamento ,e o 

desenvolvimento de novas competências. Dentre elas estão as competências 

acadêmicas (ex: saber estudar, pesquisar, fazer provas, aproveitar melhor a 

5752 FAF
SIMONE SILVA DA 

CUNHA VIEIRA

simoneantonio@

uol.com.br

Empregabilidade feminina nas áreas 

de Administração e Ciências Contábeis

0

Embora sejam observados movimentos em direção à igualdade de gêneros 

quanto ao acesso à educação e ao mercado de trabalho, ainda podem 

persistir limitações à presença da mulher em profissões que tradicionalmente 

eram tidas como masculinas. Este projeto tem como objetivo proporcionar às 

mulheres estudantes dos ensinos médio e superior maior inclusão 

profissional nas áreas de Administração e Ciências Contábeis, tendo como 

6124 FAF
EDUARDO 

FELICISSIMO LYRIO

felicissimo.eduar

do@gmail.com

Escritório Modelo de Contabilidade e 

Finanças

0

O projeto tem como objetivo geral proporcionar à sociedade do Estado do Rio 

de Janeiro, principalmente do entorno da UERJ, serviços de Contabilidade e 

de Planejamento Financeiro, tanto para pessoas físicas, como para 

empreendedores que já possuírem empresa constituída.

O projeto elenca serviços de consultoria e auxílio na concepção e 

estabelecimento de empresas e visa criar um desenvolvimento de 'mão dupla',

6173 FAF
MARCUS BRAUER 

GOMES

marcusbrauer@g

mail.com

Ética, Espiritualidade e Fé no Trabalho

0

Apesar dos telejornais brasileiros mostrarem regularmente reportagens sobre 

os temas de corrupção e falta de ética nos setores público e privado, 

trabalhos científicos que investigam tais temas são escassos e fragmentados 

no Brasil. E enquanto que o número de religiosos vem diminuindo no Brasil, 

vem aumentando o número de indivíduos que se declaram espirituais ou que 

têm algum grau de espiritualidade, que por sua vez tem impacto no trabalho. 

5351 FAF
MARCUS BRAUER 

GOMES

marcusbrauer@g

mail.com

Excelência em ensino e pesquisa em 

Ciências Sociais Aplicadas

0

Universidades renomadas na Europa e Estados Unidos têm centros de 

excelência em ensino, aprendizagem e pesquisa. Poucas instituições no 

Brasil têm iniciativas semelhantes e o objetivo deste projeto é dar os 

primeiros passos na criação de um Centro de Ciências Sociais aplicadas, 

auxiliando alunos, professores e pesquisadores a alcançar a excelência 

acadêmica. A UERJ tem um programa interessante de ambientação e 
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5667 FAF
ANTONIO LUIZ DE 

MEDINA FILHO

antonioluizmedin

a@gmail.com

FabLab FAF

0

Os FabLabs - Laboratórios de Fabricação - são uma tendência mundial que 

tem tido crescimento exponencial em empresas, faculdades e comunidades 

locais. Seguem as proposições da economia digital onde o custo marginal de 

produção tende a zero possibilitando a produção local personalizada e 

criativa de baixo custo e economicamente viável.

Se insere igualmente dentro de uma consciência ecológica reduzindo os 

4859 FAF

BRANCA REGINA C 

DOS S E S RISCADO 

TERRA

brancaterra@gm

ail.com

Imposto de Renda é Fundamental

1

Os alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - PPGCC 

e da graduação em administração e ciências contábeis da Faculdade de 

Administração e Finanças - FAF da UERJ irão divulgar nas Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental, no primeiro semestre de 2019, através de 

palestras e material educativo, informações sobre Imposto de Renda - IR 

para turmas do ensino fundamental, com destaque para aplicação dos 

4302 FAF
ADRIANA LANA 

RAMOS

adrianalanaramo

s@gmail.com

Iniciativa Empresa Júnior

1

A Iniciativa Consultoria é uma associação sem fins lucrativos, gerida por 

estudantes, que realiza projetos de consultoria em administração e 

contabilidade, com a supervisão de professores da FAF/UERJ e com apoio 

de profissionais de mercado. Visa complementar a formação acadêmica dos 

estudantes da FAF, oferecendo-lhes, pela via dos projetos de consultoria 

desenvolvidos, um campo de aplicação prática dos conteúdos curriculares 

5972 FAF
MARCELA LOBO 

FRANCISCO

marcelalobo@ya

hoo.com.br

Jogo da Mesada

1

O Projeto visa ofertar a inicialização da educação financeira aos

alunos da rede pública, do Estado do Rio de Janeiro, a partir do 6º ano

do ensino médio. Juntamente com a professora DSc Marcela Lobo, os

alunos do Programa de Pós-graduação, da Faculdade de Administração

e Finanças, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – PPGCC/

FAF/UERJ- executarão o referido Projeto por meio de seminários, e

5915 FAF FABIO BRAUN SILVA
fabio.cra@gmail.

com

Laboratório de Gestão de Micro e 

Pequenas Empresas - LAGEMPE

0

Este projeto tem como objetivo proporcionar aos estudantes de administração 

e demais áreas afins, assim como pessoas da comunidade externa 

interessadas no tema, uma maior compreensão dos desafios do 

gerenciamento de micro e pequenas empresas, tendo como base ações que 

busquem capacitar os estudantes para as diversas possibilidades de cenário 

relacionadas à gestão de micro ou pequenas empresas. 

5584 FAF
CARLYLE TADEU 

FALCÃO DE OLIVEIRA

carlyle.oliveira@

uerj.br

Laboratório de Gestão e Tecnologia 

Social

1

Este projeto de extensão universitária visa articular a Gestão Social com a 

Economia Solidária e as tecnologias sociais. Organizações baseadas na 

Economia Solidária se valem da cooperação produtiva, acionam circuitos de 

reciprocidade, tendem a exercer efeitos diretos na distribuição dos resultados, 

no fortalecimento dos seus membros e na promoção da equidade. Para isso, 

objetiva-se fomentar a relação ensino-pesquisa-extensão por meio da 

5583 FAF
ANTONIO LUIZ DE 

MEDINA FILHO

adrianalanaramo

s@gmail.com

Laboratório de Narrativas Simbólicas 

AudioVisuais - LANSA

0

O Laboratório de Narrativas Simbólicas Audiovisuais (LANSA) se propõe a 

ser um instrumento complementar da formação acadêmico profissional

dos alunos de graduação da UERJ, em especial da Faculdade de 

Administração e Finanças/FAF e também das demais unidades acadêmicas.

Serão utilizadas narrativas audiovisuais como filmes, documentários, 

entrevistas, entre outras, para estimular o debate e a reflexão sobre 

5260 FAF

BRANCA REGINA C 

DOS S E S RISCADO 

TERRA

brancaterra@gm

ail.com

Laboratório de Negócios Inovadores - 

LANI

0

O presente projeto tem o objetivo de utilizar o Laboratório de Negócios 

Inovadores – LANI para atendimento as novas atividades da Faculdade de 

Administração e Finanças ‐ FAF da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – UERJ, para atendimento a alunos, micro empresarios e 

oferecimento de cursos de extensao junto à Subreitoria de Extensão e Cultura 

– SR-3, com foco em empreendedorismo, tecnologia e inovação. O LANI dará 

6019 FAF
RENATA GEORGIA 

MOTTA KURTZ

renatakurtz@gm

ail.com

LIPE - Laboratório de Inovação, 

Pesquisa e Ensino em Administração, 

Contabilidade e Empreendedorismo 0

No ambiente de incertezas, sobretudo econômicas, no atual mundo volátil e 

complexo, novas ideias e novos negócios surgem como alternativa aos 

desafios gerados pela queda no emprego e no trabalho formal que o Brasil 

vivencia. Imerso em nesse cenário, o mercado de trabalho carece de 

trabalhadores que possam acompanhar as mudanças com um novo olhar 

para seu desenvolvimento profissional e de carreira. 
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5477 FAF
WALÉRIA SILVA DE 

MEDEIROS

waleriadanilo@g

mail.com

Núcleo de Estudos Avançados em 

Logística e Supply Chain

0

Contexto: A ideia do Núcleo de Estudos Avançados em Logística e Suplly 

Chain (NEALS) surgiu a partir da necessidade da integração entre os alunos, 

professores, a pesquisa científica,  atividades práticas com ações 

extensionistas para que a sociedade do estado do Rio de Janeiro e demais 

estados possam se beneficiar da redução dos custos logísticos.  As demais 

partes interessadas (ex. profissionais e empresas) que atuam na área terão 

5916 FAF FABIO BRAUN SILVA
fabio.cra@gmail.

com

Observatório de Gestão da 

Mobilidade - OGMOB

0

Este projeto tem como objetivo proporcionar aos estudantes de administração 

e demais áreas afins, assim como pessoas da comunidade externa 

interessadas no tema, uma maior compreensão dos desafios da gestão da 

mobilidade nos grandes centros urbanos, tendo como base ações que 

busquem capacitar os estudantes para as diversas possibilidades de análise 

e projeção de cenários relacionados à gestão da mobilidade urbana nas 

6000 FAF
GUILHERME TEIXEIRA 

PORTUGAL

acupertino07@g

mail.com

Observatório de Gestão e 

Contabilidade Pública nos Municípios 

do Estado do Rio de Janeiro 0

1. RESUMO

Trata-se de projeto de criação de um Observatório que tem como propósito 

exercer o papel de mediação entre a academia e gestor público através do  

estudo, a pesquisa, o desenvolvimento e aprimoramento técnico voltado para 

a gestão e contabilidade pública, aplicado aos municípios do Estado do Rio 

de Janeiro.

4653 FAF

BRANCA REGINA C 

DOS S E S RISCADO 

TERRA

brancaterra@gm

ail.com

PROJETO Imposto de Renda na 

MANGUEIRA

1

Os alunos do Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis - PPGCC 

e da graduação em ciências contábeis e administração da Faculdade de 

Administração e Finanças - FAF da UERJ irão oferecer apoio à comunidade 

da Mangueira e arredores (e aos bairros próximos), durante o mês de abril de 

2019, através do auxílio na elaboração da declaração anual de imposto de 

renda, entendida como uma atividade de inserção social da universidade na 

6079 FAF
VIRGILIUS DE 

ALBUQUERQUE

virgiliusa@hotma

il.com

Rio de Janeiro

0

O governo federal instituiu, por meio da Lei Complementar 159/2017, o 

Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal (RRF), com 

vistas à correção dos desvios que afetaram o equilíbrio financeiro das contas 

públicas dos entes federados. De modo a aderir a esse regime, é necessária 

a instituição de um conjunto de leis, que contemplem a implementação de 

medidas emergenciais e de reformas institucionais correlatas, assim como a 

5997 FAF

BRANCA REGINA C 

DOS S E S RISCADO 

TERRA

brancaterra@gm

ail.com

The Triple Helix Chapter Brazil 2020-

2022

0

O Brasil é um país líder na América do Sul e atualmente ocupa o nono lugar 

na economia mundial. O atual cenário pós-lei de inovação no Brasil, que 

incentiva a inovação e a pesquisa científica e tecnológica no setor produtivo, 

começou com a promulgação da chamada "Lei da Inovação" em 2004 e a 

seguir foram lançadas as demais leis que compõem o arcabouço legal 

brasileiro para fomentar esse tema. Em função desse cenário nacional, o 

5979 FAF

BRANCA REGINA C 

DOS S E S RISCADO 

TERRA

brancaterra@gm

ail.com

Tour Tecnológico na UERJ

0

O presente projeto tem a finalidade de realizar 8 (oito) visitas técnicas em 

Unidades de Desenvolvimento Tecnológico (UDT), grupos de pesquisa e 

incubadoras da UERJ por alunos do Programa de Pós-graduação em 

Controladoria e Gestão Pública - PPGCGP (gestores públicos do Estado do 

Rio de Janeiro) junto com alunos dos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis e Administração da FAF para tomarem conhecimento do potencial 

6017 FAF

BRANCA REGINA C 

DOS S E S RISCADO 

TERRA

brancaterra@gm

ail.com

Tutoria para Egressos da Faculdade 

de Administração e Finanças

0

O projeto de extensão Tutoria para Egressos da FAF oferecerá aos ex-alunos 

dos PPGCC e PPGCGP (stricto sensu) a oportunidade de receberem tutoria 

dos docentes da unidade acadêmica que atuam nos cursos de pós-

graduação lato sensu do Núcleo de Pós-graduação - NPG da FAF, por um 

período de 12 meses, como forma de aprofundar seus conhecimentos no 

exercício da docência nos diferentes temas oferecidos nesses cursos.  e 

5240 FAOC
VANESSA DE 

MAGALHAES FERREIRA

vmfocnuerj@gm

ail.com

Apresentando a Maricultura para 

jovens: Despertando vocações para o 

empreendedorismo através de 

abordagens educacionais inovadoras.

1

A maricultura é uma atividade importante para o litoral sul fluminense 

econômica e socialmente. Economicamente torna o Rio de Janeiro terceiro 

produtor nacional de moluscos bivalvos; primeiro na produção de vieiras e 

polo de desenvolvimento na piscicultura marinha com o bijupirá. Socialmente 

reincluindo pescadores de comunidades caiçaras prejudicados pelo declínio 

da pesca e especulação imobiliária. Nas fazendas marinhas fluminenses são 
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1163 FAOC DAVID MAN WAI ZEE
gabriela.lbs2001

@gmail.com

Avaliação da Qualidade Ambiental do 

Litoral do Rio de Janeiro

1

Nas últimas décadas (1990-2019) a orla do Rio de Janeiro tem sofrido 

crescentes impactos decorrentes da industria do petróleo. Acidentes 

emblemáticos como aconteceram no nordeste brasileiro, onde mais de um 

terço do litoral brasileiro foi manchado com borras de petróleo, sem saber ao 

menos a origem do problema, redundou em forte comoção da opinião 

pública. Este acidente trouxe uma série de preocupações para a sociedade 

5975 FAOC DAVID MAN WAI ZEE
bruna.mf@hotm

ail.com

Banco de Dados Oceanográficos 

como instrumento de informação e 

diálogo com a sociedade 0

Nas últimas décadas (1990-2019) o Rio de Janeiro tem sofrido inúmeros 

acidentes ambientais ao longo do seu litoral. O adensamento demográfico e 

as mudanças climáticas têm tornado a zona costeira cenário de inúmeros 

ataques do mar, despertando relevante preocupação por parte da sociedade. 

Através da montagem de um banco de dados sobre os eventos 

oceanográficos significativos e relevantes para as cidades litorâneas do 

5381 FAOC
ALEXANDRE DE 

FREITAS AZEVEDO

azevedo.alex@ue

rj.br

Botos da Baía de Guanabara

1

A degradação ambiental pela qual a Baía de Guanabara tem passado nos 

últimos 40 anos e o declínio constante da população de botos-cinza tem feito 

com que ambos, a Baía de Guanabara e os botos-cinza, recebam pouca 

atenção da sociedade. Esse projeto tem como objetivo central difundir e 

socializar o conhecimento que a Universidade detém sobre os botos da Baía 

de Guanabara. As atividades desenvolvidas serão realizadas nos municípios 

5481 FAOC
GLEYCI APARECIDA 

OLIVEIRA MOSER

gleycimoser@gm

ail.com

Conhecendo as FANs

1

A poluição das águas costeiras vem aumentando a ocorrência de florações 

algais nocivas (FANs). Eventos de FANs em baías e estuários 

antropicamente eutrofizados, próximos às fazendas de maricultura e áreas de 

pesca artesanal, já levaram tanto a prejuízos financeiros quanto a problemas 

de saúde pública.  No estado do Rio de Janeiro, a ocorrência de florações já 

foi relatada na literatura para diversos ambientes aquáticos, dentre esses, a 

5505 FAOC
GLEYCI APARECIDA 

OLIVEIRA MOSER

gleycimoser@gm

ail.com

Corrente de Retorno- Educando para 

preservar os ambientes costeiros do 

Rio de Janeiro 0

O projeto Corrente de Retorno foi concebido pelos estudantes da Faculdade 

de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) tendo 

como principal objetivo despertar o espírito de guardiões da Terra em 

crianças que crescem assistindo o mundo ao redor ser consumido e 

devorado por ganância e injustiças. Nesse cenário desolador, em que a 

própria instituição universitária se vê ameaçada e precarizada, procuramos 

5585 FAOC DAVID MAN WAI ZEE
davidzee@terra.c

om.br

Divulgação Científica na Oceanografia

0

Nos últimos anos, a questão dos desastres naturais e das mudanças 

climáticas entrou no radar de interesse da sociedade. Nesse contexto, as 

ciências do mar, notadamente a oceanografia, tornou-se matéria 

emblemática de interesse popular tendo em vista a sua relação direta com as 

cidades na orla costeira. Torna-se relevante a oferta de informações básicas 

de oceanografia uma vez que mais de 50% da população mundial e 

5567 FAOC
JOSE LAILSON BRITO 

JUNIOR

joselailson@gmai

l.com

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM 

COMUNIDADES COSTEIRAS DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1

A preservação dos ecossistemas marinhos é de grande importância

para a população mundial. Cerca de 70% do oxigênio disponível na

atmosfera é produzido pela respiração das algas nos oceanos. A

partir disso, e de outros fatores, infere-se a grande necessidade da

conservação deste ambiente.Os cetáceos (botos, golfinhos e baleias)

têm sido utilizados como indicadores da qualidade ambiental, dentro

5958 FAOC DAVID MAN WAI ZEE
paulacharnaux@

gmail.com

Evolução da Agressividade do Mar 

nas Cidades Costeiras Fluminenses

0

Um dos mais emblemáticos e representativos litorais do Brasil é o rio de 

Janeiro. Através de dados e informações obtidos em artigos científicos e na 

mídia em geral foi montado um banco de dados dos eventos ocorridos ao 

longo dos últimos 30 anos. Com a análise estatística destas informações foi 

possível caracterizar as principais forçantes oceanográficas (ameaça) e seus 

efeitos sobre o litoral fluminense. As informações obtidas são relevantes para 

5989 FAOC

MARCOS ANTONIO 

DOS SANTOS 

FERNANDEZ

hallfz@gmail.com

Extensão na Ecotoxicologia: os 

primeiros passos de um longo 

caminho! 0

A Ecotoxicologia é uma nova ciência definida como aquela que estuda os 

efeitos das substâncias naturais ou sintéticas sobre os organismos vivos, 

populações e comunidades, animais ou vegetais, terrestres ou aquáticos, que 

constituem a biosfera, incluindo assim a interação das substâncias com o 

meio nos quais os organismos vivem num contexto integrado. Para 

compreender o ambiente neste (real) contexto a Ecotoxicologia é considerada 

mailto:hallfz@gmail.com
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5927 FAOC
MARCOS BASTOS 

PEREIRA

monicadias42@g

mail.com

Implantação do núcleo de 

reprodução e cultivo do molusco 

Nodipecten nodosus em sistemas de 

fazendas marinhas sustentáveis

0

A Baía de Ilha Grande é considerada oficialmente um hotspot de 

biodiversidade marinha no litoral brasileiro, sendo caraterizada pelo seu 

status de preservação de ecossistemas naturais marinhos costeiros. A região 

possui excelentes características ambientais e logísticas que vêm 

possibilitando o desenvolvimento de projetos de aqüicultura marinha. A 

atividade já está presente há 20 anos na região.

5728 FAOC
MARCOS BASTOS 

PEREIRA

projetofao@gmai

l.com

INICIATIVA BIG 2050

0

A Iniciativa BIG 2050 é um mecanismo de incentivo voltado à Gestão 

Integrada de Ecossistemas que vem sendo desenvolvido em parceria entre a 

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), o Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA), a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO, na sigla em inglês), a Universidade do Estado do Rio de Janeiro  com 

a participação de diversos atores locais, incluindo as prefeituras de Angra dos 

5348 FAOC
ALEXANDRE DE 

FREITAS AZEVEDO

azevedo.alex@ue

rj.br

Interação de organismos marinhos 

com atividades humanas: percepção, 

geração de conhecimento e conflitos 1

As comunidades litorâneas do litoral fluminense estão em constante contato 

com os ecossistemas costeiros, mas por muitas vezes não tem conhecimento 

das características, importância e problemas de conservação desses 

ambientes. O presente Projeto tem como objetivo geral conhecer as relações 

homem-ambiente e diagnosticar necessidades de pesquisas voltadas à 

conservação da natureza, especialmente os cetáceos. Palestras sobre as 

5743 FAOC
LUANA QUEIROZ 

PINHO

luana.pinho@uer

j.br

Oceano & Sociedade

0

Projeto de extensão acadêmica com o objetivo de conscientizar a sociedade 

da importância dos oceanos e de como eles estão relacionados intimamente 

com a nossa realidade diária, mesmo quando não estamos conscientes 

disso. Fazendo assim com que todos consigam reconhecer as diversas 

formas com que a sociedade se relaciona com o Oceano (lazer, alimentação, 

energia, água potável, habitação, etc). Além disso, alertar de como a própria 

2880 FAOC
HELIO HERINGER 

VILLENA

programar.uerj@

gmail.com

PRODIV-PROJETO DE DIVULGACAO 

DA OCEANOGRAFIA-DESBRAVANDO 

O MAR, DESCOBRINDO CIDADANIA! 1

O PRODIV iniciou em 1988, com o “sonho” de tornar a ciência, o curso de 

oceanografia da UERJ e o profissional oceanógrafo conhecido, bem como 

difundir a importância da preservação do meio ambiente marinho.

Desde sua criação, há 23 anos, são mais de 2000 apresentações em 

instituições de ensino, Feiras de Ciência e de Profissão, Feira da Providência, 

Semana Marinha do PROJETO GRAEL, Colônia de Férias IEFD-UERJ.

5825 FAOC
MARCOS BASTOS 

PEREIRA

coordenacao.tart

aruga.viva@gmail

.com

Programa de Monitoramento de 

Tartarugas Marinhas na Área de 

Influência da Central Nuclear 

Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, 

localizado em Angra dos Reis/RJ

1

O Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas na Área de Influência 

da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, localizado em Angra 

dos Reis/RJ, doravante executado  pela Associação Cultural e de Pesquisa 

Noel Rosa, sob a coordenação técnica-científica  de profissionais da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), foi requisitado pelo Centro 

Nacional de Conservação e Manejo de Tartarugas Marinhas do Instituto 

5932 FAOC
FILIPE DE OLIVEIRA 

CHAVES

filipe.chaves@ue

rj.br

Roda com o Manguezal (Participação 

em Ambientes de Discussão)

1

Apesar de leis federais como o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) e outras leis estaduais e municipais preconizarem a 

participação da sociedade civil na discussão sobre um meio ambiente 

equilibrado e o desenvolvimento sustentável, a prática diária nestes espaços 

nos oferece um outro cenário. A precária participação popular em muitos 

casos tendencia o uso nestes ambientes de discussão, o que resulta muitas 

5255 FAOC
VANESSA DE 

MAGALHAES FERREIRA

vmfocnuerj@gm

ail.com

Síndromes de Envenenamento por 

Moluscos: Uma contextualização 

para profissionais da área de saúde 1

O cultivo de moluscos bivalves é uma atividade crescente no Brasil, sendo o 

estado do Rio de Janeiro o terceiro produtor. As principais espécies 

cultivadas são: mexilhão (Perna perna), vieira (Nodipecten nodosus) e a ostra 

(Crassostrea gigas). Como filtradores esses organismos podem bioacumular 

substâncias tóxicas e, se contaminados podem ser prejudiciais ao homem. 

Ficotoxinas são produtos naturais produzidas por certas espécies de 

5619 FAOC
MARCOS BASTOS 

PEREIRA

mbastosp@gmail

.com

Stand UPET: uma ferramenta para a 

valorização e conscientização sobre o 

meio ambiente a partir do uso de 

resíduos recicláveis para atividades 

de esporte

1

O projeto "Stand UPET: uma ferramenta para a valorização e conscientização 

sobre o meio ambiente a partir do uso de resíduos recicláveis para atividades 

de esporte", foi criado inicialmente por alunos de Oceanografia da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) durante a greve do início 

de 2017 como ato de resistência frente ao sucateamento da Universidade. O 

trabalho tem como base a confecção de pranchas de Stand UP a partir da 
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1295 FAT
ELAINE FERREIRA 

TORRES
eftorres@uerj.br

Capacitação da Comunidade Local 

sobre o Meio Ambiente

1

O projeto  tem como objetivo promover eventos ligados ao assunto Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Além de oferecer cursos de 

capacitação técnica para a comunidade regional.

4435 FAT

DENISE CELESTE 

GODOY DE A. 

RODRIGUES

denisegodoy@ue

rj.br

Capacitação de professores em temas 

atuais de Química, Biologia e Meio 

Ambiente 1

O projeto se enquadra nas linhas temáticas de extensão e pesquisa, para 

promoção de palestras, oficinas, cursos de capacitação, produção de material 

didático e realização de workshops. O público-alvo do projeto são professores 

das redes pública, prioritariamente, e privada de ensino, tendo-se como 

objetivo principal a capacitação destes em temas atuais de Química, Biologia 

e Meio Ambiente. Os temas a serem abordados fazem parte do currículo 

6147 FAT
JACQUES FERNANDES 

DIAS

direcao@fat.uerj.

br

Central de Carreiras e Vida

1

Nos últimos anos a Faculdade de Tecnologia não só reformou o curso de 

Engenharia de Produção (2015), como também transformou as antigas 

ênfases em Mecânica e Qualidade Química em cursos plenos, 

respectivamente, de Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Neste 

contexto de expansão acadêmica, é necessário também se preocupar com 

temas e aspectos da formação que são transversais aos cursos. Sendo o 

5943 FAT LUCIANA GHUSSN
lucianaghussn@y

ahoo.com.br

Conhecendo a FAT

0

A FAT iniciou em 2014.1, o curso de Engenharia Mecânica e em 2015.1 

outros dois novos cursos, de Engenharia Química e Engenharia de Produção. 

Esses três cursos substituíram o curso de Engenharia de Produção com 

ênfase em Mecânica ou Química. 

Logo após recebermos as primeiras turmas, fomos surpreendidos por uma 

grave crise, imposta a UERJ, pelo não cumprimento dos pagamentos de 

5582 FAT
PRYSCILLA MARIA 

PIRES DOS SANTOS

pryscilla_pires@y

ahoo.com.br

Construção de Aplicativos para 

Smarthphones com conteúdos de 

Matemática para os Ensinos 

Fundamental e/ou Médio

0

Este projeto tem como eixo a utilização de Smarthphones como recurso de 

apoio à aprendizagem de conceitos de Matemática no Ensino Fundamental 

ou Médio,

no sentido de promover o uso dos recursos tecnológicos no cotidiano dos 

alunos de uma forma orientada e

também de forma articulada à proposta pedagógica escolar.

5747 FAT
MIRIAN ENRIQUETA 

BRACCO

mirian.bracco@g

mail.com

Energia Solar e Soluções Sustentáveis

1

Ampliar o conhecimento da sociedade para ajudar a optar, conhecer, 

desenvolver práticas sustentáveis no seu dia a dia, que vão desde eficiência 

energética, energia solar, resfriamento de residência e prédios, coleta 

seletiva de lixo, adubo orgânico, pequenas hortas em casa etc.. Entender os 

benefícios, as dificuldade de instalação e custos das mesmas.

 Mostrar a comunidade os benefícios que são obtidos, tanto para o médio 

5031 FAT

PATRICIA HELENA 

ARAUJO DA SILVA 

NOGUEIRA

patricia.nogueira.

71@gmail.com

ESPAÇO CREARE

1

O Espaço CREARE da Faculdade de Tecnologia   pretende ser um 

disseminador da Aprendizagem Criativa  "mão-na-massa" (da cultura maker, 

do aprender fazendo)   através da realização de  Oficinas de Programação, 

Introdução à Robótica e de Prototipagem de Ideias, destinadas a alunos e 

professores do Ensino Básico tendo nossos alunos de engenharia como 

facilitadores do processo.

5062 FAT
RITA DE CASSIA DA S. 

MARCONCINI BITTAR

prof.ritabittar@g

mail.com

Esperança para o Futuro (HOPE FOR 

THE FUTURE)

1

A realidade urbana nas comunidades carentes de Resende é triste, cercada 

pelo mundo das drogas e do crime, nós da Faculdade de Tecnologia de 

Resende, acreditamos que estes fatos demandam ações sociais e 

educacionais, de forma a mostrar um mundo melhor para estas crianças por 

meio da educação empreendedora. Acreditamos que a Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, tem um papel fundamental para modificar a 

6065 FAT
ERIKA DE QUEIROS 

EUGENIO

erika.queiros.eug

enio@uerj.br

Estudo de práticas para 

reaproveitamento do óleo vegetal 

usado 0

O conceito de economia circular vem sendo cada vez mais explorado no 

mundo inteiro, o qual se procura aprimorar a utilização de recursos ao longo 

do seu ciclo de uso. A reciclagem de óleo vegetal usado é um desses 

exemplos, no qual após a aplicação desses, o mesmo era descartado em 

corpos híbridos, o que onera o tratamento dessa corrente em 

aproximadamente 45%. Com as novas técnicas cada vez mais difundidas de 
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6105 FAT

ANNA KARINA 

BUAINAIN SARQUIS 

DUARTE

karinasarquis@g

mail.com

FAT ATIVA

0

O projeto visa integrar, por meio de atividades físicas – caminhada, corrida, 

trilhas, yoga, Dança árabe, Dança de salão (forró) – a comunidade do 

Campus Regional de Resende e a comunidade externa às mesmas, 

operando como recurso educativo auxiliar ao processo de desenvolvimento 

físico e mental. A importância da atividade física tem relação à saúde física, 

onde podemos observar perda de peso e da porcentagem de gordura 

6084 FAT
BRUNO FERNANDO 

INCHAUSP TEIXEIRA

brunoinchausp@

gmail.com

Formação de Professores em 

Aprendizagem de Física por Projetos, 

Tecnologia e Sociedade. 1

Nos tempos atuais, métodos alternativos de ensino dos conceitos de Física 

vem sendo amplamente utilizados e ampliados, seja na educação infantil com 

inovações no setor tecnológico através da aprendizagem criativa, oficinas 

"maker" (mão-na-massa), "gamification" (abordagens modernas e lúdicas), 

dentre outros; seja na educação dos alunos de Ensino Médio com 

metodologias ativas, aulas divertidas e invertidas, aprendizagem por projetos, 

4785 FAT
ELAINE FERREIRA 

TORRES
eftorres@uerj.br

Gestão de Projetos Culturais na 

Faculdade de Tecnologia - Da 

Universidade para a Comunidade 0

O projeto tem como objetivo promover ações de acesso à cultura e à 

expressão artística em suas mais diversas formas. Tais ações irão se 

estender para além da comunidade acadêmica, atuando como ponte com a 

Casa de Cultura Macedo Miranda do município de Resende, onde a 

Faculdade de Tecnologia está situada.

O Projeto Cultural, que se manifesta em atividades ligadas à arte em sua 

4258 FAT

ALEXANDRE 

ALVARENGA 

PALMEIRA

palmeira@uerj.br

Implantação de práticas de gestão 

em Incubadoras de Empresas da UERJ

1

A presente proposta tem objetivo de implantar práticas de gestão em 

incubadoras de empresas da UERJ compreendendo a elaboração de 

procedimentos/instrumentos necessários à implantação de processos e a 

aplicabilidade dos mesmos através de treinamento específico às equipes.                              

                       

Através do “Programa de Pré-Incubação, Incubação e Pós-Incubação da 

4390 FAT
HENRIQUE MARTINS 

ROCHA

dilzatomas@yah

oo.com.br

Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica e Setor Tradicional - 

IEBTST (Sul Fluminense) 0

Em1992, atendendo anseio dos municípios, capitaneados por Resende, de 

trazer uma universidade pública que acessasse ensino gratuito à Sociedade e 

apoiasse o desenvolvimento sócio-econômico da Região, a Universidade 

criou, em função de seu projeto de interiorização, o Campus Regional UERJ 

Resende-CRR na Região do Vale do Paraíba Sul Fluminense. Em 2001, a 

doação da antiga instalação física da Fábrica da Kodak, no Pólo Industrial de 

4150 FAT

ALZIRA RAMALHO 

PINHEIRO DE 

ASSUMPCAO

incubadorasulflu

minense@gmail.c

om

Incubadora e Empresas Sul 

Fluminense-Disseminação de Cultura 

Empreendedora 1

Recentemente, as principais universidades brasileiras sentiram a 

necessidade de desenvolver nos alunos o espírito empreendedor, como meio 

de transferir ao mercado, sob

forma de negócios bem sucedidos, resultados obtidos nas pesquisas 

tecnológicas e no conhecimento gerado em seus centros. A formatação de 

um Programa de Empreendedorismo e Inovação, concebido como um projeto 

5613 FAT
CLIFFORD NEVES 

PINTO

clifford@fat.uerj.

br

Lógica matemática e programação no 

ensino fundamental

1

O projeto envolve as áreas de educação e computação. Caracteriza-se por 

uma prática articulada entre teoria e aplicação, buscando integrar o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo e os princípios de lógica à 

programação, mesmo daqueles que nunca tiveram contato com o mundo 

eletrônico ou de sistemas de informação. Esta proposta de trabalho parte da 

necessidade de inserir crianças e jovens ao mundo das tecnologias, 

6083 FAT
FRANCISCO SANTOS 

SABBADINI

franciscosabbadi

ni@gmail.com

Metodologias Inovativas no Ensino de 

Engenharia

0

O projeto tem como finalidade disseminar as inovações e as metodologias 

ativas no processo de ensino e aprendizagem nos cursos de engenharia da 

FAT. No mesmo sentido estabelecer relações colaborativas com 

organizações públicas e privadas num processode aprendizagem ativa, 

colaborativa e compartilhada entre a FAT-UERJ e tais instituições.

5465 FAT
BERNARDO BASTOS 

DA FONSECA

bernardo.fonseca

@uerj.br

O fortalecimento da Ergonomia no 

Sul-Fluminense por meio de ações 

práticas e aplicadas junto às 

empresas e universidades da região 

dentro do processo de transformação 

0

O projeto possui o objetivo geral de estabelecer uma agenda de encontros e 

reuniões técnicas entre membros da FAT/UERJ e universidades parceiras da 

região. Em conjunto, esta proposta visa fomentar, promover e realizar junto 

as empresas e universidades parceiras eventos nas áreas de Engenharia de 

Produção, Ergonomia e Fatores Humanos que possibilitem a criação de um 

ambiente favorável e construtivo para compartilhar conhecimento e 
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5681 FAT
MARCIA ROSA DE 

ALMEIDA

almeida.marciaro

sa@gmail.com

Plantas medicinais e fitoterápicos do 

município de Resende, RJ: 

Levantamento etnobotânico e 

compartilhamento de saberes

1

A etnobotânica é a ciência que estuda as interações entre seres humanos e 

as plantas. Os conhecimentos tradicionais foram perpetuados ao longo dos 

anos e as plantas medicinais são empregadas até hoje, por diferentes 

comunidades, em diferentes regiões, para o alcance da cura de doenças. 

Entretanto, estudos etnobotânicos, em muitas regiões, são escassos e o 

saberes tradicionais sobre o uso de plantas utilizadas como medicinais e 

5485 FAT
ALVARO HENRIQUE 

PEREIRA

alvarohp3@hotm

ail.com

PROJETO BAJA-FAT 2017

0

Trata-se de um projeto para o desenvolvimento de um veículo denominado 

Baja. O Baja é um veículo fora de estrada, equipado com um motor 

padronizado pela SAE (aproximadamente 10 CV), de quatro rodas, com 

tração traseira, habitáculo apenas para uma pessoa (piloto). A construção do 

Veículo que deve seguir normas e procedimentos da SAE BRASIL. Todas as 

etapas para a construção dos veículos serão realizadas pelos discentes e 

5493 FAT
ALVARO HENRIQUE 

PEREIRA

alvarohp3@hotm

ail.com

PROJETO BRAÇO ROBÓTICO

0

Com o avanço constante da tecnologia o uso de robôs em vários segmentos 

tende a ser cada vez mais rotineiro, pois um robô realiza operações 

repetitivas, trabalha em ambientes hostis, em situações de risco, e se bem 

projetado e com adequada manutenção as realiza sempre com a mesma 

exatidão e demandando sempre o mesmo tempo, podendo trabalhar até 24 

horas por dia, na verdade é um processo irreversível a automação e a 

5774 FAT
RITA DE CASSIA DA S. 

MARCONCINI BITTAR

prof.ritabittar@g

mail.com

Projeto Semestral - Parceria Empresa 

x Universidade

1

O grupo de Educação Empreendedora da FAT, vem implementando o 

Empreendedorismo na Educação por meio das metodologias ativas de 

aprendizagem nas disciplinas. Neste contexto surgiu este projeto, com o 

apoio da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), que já implementou o 

Projeto Semestral nos seus cursos. Tendo como principal objetivo, motivar os 

alunos e professores da FAT, dos cursos de Engenharia (de Produção, 

4802 FAT

PATRICIA HELENA 

ARAUJO DA SILVA 

NOGUEIRA

patricia.nogueira.

71@gmail.com

PROJETO SEMINARE

0

A Educação passa por um processo de profundas mudanças, onde conceitos 

e paradigmas antigos vem sendo criticados e revistos. Estamos com um 

modelo de escola/universidade do Séc.XIX, (a educação bancária tão 

criticada por Paulo Freire) onde professores do Séc.XX tentam ensinar alunos 

do Séc.XXI. É fato que os objetivos básicos como garantir a aprendizagem 

efetiva e autônoma gerando indivíduos que tenham capacidade de trabalhar 

5593 FAT CARIN VON MÜHLEN
sintese@fat.uerj.

br

Projeto Síntese

1

O projeto síntese foi construído pela vontade e pelo empenho de alunos de 

Engenharia Química da Faculdade de Tecnologia da UERJ em Resende, 

para desenvolver pesquisas e inovações tecnológicas que visam integrar o 

campus da universidade junto ao polo industrial de Resende e a comunidade 

do entorno. Focado inicialmente na área de gestão integrada de resíduos 

sólidos, tanto dentro do próprio campus quanto externamente, buscamos 

6022 FAT
ALVARO HENRIQUE 

PEREIRA

alvarohp3@hotm

ail.com

SISTEMA GIRASSOL

0

É de suma importância a utilização de energias que atendam as demandas 

da população, sejam sustentáveis e provoquem o menor impacto ambiental, 

além disso, os avanços tecnológicos otimizam a captação, distribuição e 

utilização dessas energias.

O desenvolvimento de tecnologia é importante para a evolução de um país e 

logicamente a sua independência, e fundamentalmente na formação de 

5676 FAT MICHEL HADDAD
michel.haddad@

uerj.br

Tecnologias para o Desenvolvimento 

de Modelagem Computacional-

MODELab 0

O projeto visa habilitar os discentes e alunos de ensino médio no uso de 

novas tecnologias de prototipagem digital com o uso de ferramentas que 

possibilitem a modelagem industrial de peças e componentes de produtos 

produzidos pela indústria. Com o advento da Indústria 4.0, onde as técnicas 

de modelagem são muito solicitadas, o projeto tem como objetivo incentivar o 

uso destas novas modalidades, capacitando os discentes ao novo mercado 

4394 FAT
CLIFFORD NEVES 

PINTO

cliffordneves@ya

hoo.com.br

Tutorial online em Ciências Exatas

1

O projeto pretende atender dois públicos distintos: indivíduos interessados 

em apreender novos conhecimentos em ciências exatas e calouro 

universitário. Para o primeiro, o projeto pretende disseminar conhecimentos 

e, portanto, expandir o cabedal de conhecimento deste, o que auxiliará com o 

desenvolvimento cultural da sociedade. Para o segundo, este projeto 

pretende atender as demandas dos calouros universitários dos cursos de 
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5797 FAT
FRANCISCO SANTOS 

SABBADINI

franciscosabbadi

ni@gmail.com

UERJ CIRCULAR

0

O atual modelo de produção tem tido como efeito o esgotamento dos 

recursos escassos e a geração de resíduos com danos  a toda a sociedade.  

Um modelo alternativo é a economia circular, onde os resíduos e rejeitos são 

inseridos no ciclo de produção.  Nesse sentido, o desafio é a transição de um 

modelo econômico linear para o circular, o que vai requerer da sociedade 

como um toda a necessidade de profundas transformações. Neste sentido o 

5952 FAT
LUIZ CARLOS 

CORDEIRO JUNIOR

luiz.junior@uerj.

br

UERJ no Campo

1

O trabalho fora dos grandes  centros  urbanos, é sempre complexo e exige 

muitos recursos.  Na  atividade rural,   como a exploração das atividades 

agrícolas, pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, a 

exploração da apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura 

(pesca artesanal de captura do pescado in natura) e outras de pequenos 

animais e  a transformação de produtos.

5801 FCE
BRUNO LEONARDO 

BARTH SOBRAL

brunoleo.rj@hot

mail.com

Centro de Referência da Rede de 

Estudos em Planejamento e Política 

Pública Regional orientada ao Rio de 

Janeiro (Rede Pró-Rio)

0

A iniciativa se volta para a construção de um think tank de questões sobre o 

Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a estruturação de uma articulação 

interinstitucional sob o tripé: comunidade acadêmica fluminense em geral, 

grupos de gestores públicos e entidades da sociedade civil organizada. Já 

agregou membros permanentes em diversas unidades-polo dentro da UERJ.  

Destaca-se ainda uma série de entidades e instituições que já se firmaram 

5500 FCM
SANDRA LUCIA 

CORREIA LIMA FORTES

sandrafortes@g

mail.com

apoiando o cuidado em saude mental 

na atenção primaria atraves do Guia 

de Intervenção em Saude Mental da 

OMS

1

A lacuna de cuidado em saúde mental (MHGap) tem como solução a 

estruturação de cuidados compartilhados entre as atenção primaria (APS) e 

os profissionais da saúde mental(SM) visando organizar e qualificar este nível 

de atenção para que a resolução da maior parte desta demanda.  A 

Organização Mundial de Saude (OMS) organizou o Guia de Intervenção para 

o MHGap (MHGap-GI). para apoiar este processo. Em 2017-18 profissionais 

5921 FCM
MARILIA DE BRITO 

GOMES

mariliabgomes@

gmail.com

Associação da ancestralidade 

genômica, cor/raça auto referida 

com alelos e haplótipos do sistema 

principal de Histocompatibilidade 

(HLA) em pacientes com diabetes 

0

No contexto da ancestralidade genômica o estudo de pacientes com DM1 no 

Brasil é de grande interesse pois poucas populações mundiais tem a 

diversidade étnica observada no Brasil. Em estudo recente, envolvendo 

pacientes com DM1 oriundos de quatro regiões geográficas do Brasil, 

observou-se uma maior percentagem de ancestralidade europeia nos 

pacientes quando em comparação a uma população controle das mesmas 

5806 FCM
RAQUEL TAVARES BOY 

DA SILVA

raquel.tavares@u

erj.br

Atenção às Doenças Genéticas Raras 

no Hospital Universitário Pedro 

Ernesto 1

Estima-se que até 80% das doenças raras sejam de etiologia genética.  O 

conceito de doença rara utilizado pelo Ministério da Saúde, é o mesmo 

utilizado pela Organização Mundial de Saúde -  afeta até 65 pessoas em 

cada 100.00 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000. São 

caracterizadas por características clínicas e laboratoriais diversas, sejam sob 

a forma de anomalias congênitas, erros inatos do metabolismo, deficiência 

5794 FCM
ANDRÉA RIBEIRO 

SOARES

andrea.soares@u

erj.br

Atenção Integral às pessoas com 

doença falciforme e outras 

hemoglobinopatias 0

A doença falciforme é causada por uma alteração da hemoglobina, 

transmitida de forma hereditária, originária na África e trazida para o Brasil 

durante o período da escravidão, sendo ainda hoje predominante em 

afrodescendentes e em grupos com status socioeconômico desfavorável.  Os 

pacientes apresentam anemia hemolítica grave, episódios recorrentes de dor 

por vaso-oclusão e complicações orgânicas crônicas. Na década de 80, a 

4185 FCM
PAULO BARROSO 

TAVARES

paulotavarescipe

@hotmail.com

Brincando no HUPE

1

O projeto “Brincando no HUPE” contribui para a política de humanização dos 

serviços públicos de saúde através de atividades lúdicas dirigidas às 

crianças/ adolescentes, seus familiares, equipe de saúde e funcionários do 

HUPE, sem esquecer a relação dialógica entre a teoria e a prática na 

construção de artigos e pesquisas sobre as ações e estratégias que possam 

contribuir para o incremento da humanização hospitalar. Seu foco está 

5595 FCM
MONICA DE CASSIA 

FIRMIDA

monica.firmida@

uerj.br

CANGA LITERÁRIA

1

A fase da vida estudantil na universidade, em diferentes níveis de formação, 

costuma ser marcante para qualquer indivíduo. Trata-se de um período de 

investimento no desenvolvimento de conhecimento científico e habilidades 

técnicas, em que se convive com pessoas e realidades diversas, enquanto 

muitos outras situações importantes da vida pessoal ocorrem. Apesar de ser 

momento positivo, de crescimento pessoal e profissional, também é período 
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5849 FCM
CARLOS EDUARDO 

VIRGINI MAGALHAES

cevirgini@gmail.c

om

CENTRO DE ACESSOS VASCULARES - 

UERJ

0

Este projeto propõe uma parceria entre a UDA de Cirurgia Vascular, a 

Policlínica Piquet Carneiro e outras instituições que oferecem serviços de 

terapia renal  substitutiva (TRS) a pacientes do SUS, para ampliar a oferta de 

procedimentos de confecção e manutenção do acesso vascular a pacientes 

dependentes de TRS. Entre os principais objetivos desta iniciativa está o 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa em busca da melhoria da 

5976 FCM
SILVIA AMARAL 

GONCALVES DA SILVA

silvia.amaral@ue

rj.br

Coleção de parasitos e seus vetores:  

produção de material didático para o 

educação em saúde 0

Este projeto propõe ampliar e manter um acervo de espécies de parasitos e 

de seus vetores na Disciplina de Parasitologia, visando subsidiar projetos de 

pesquisa e a produção de material didático de qualidade e durabilidade que 

possa apoiar o ensino em saúde, sobretudo acerca das doenças parasitárias. 

Atualmente, possuímos um pequeno acervo, sendo a maioria dos exemplares 

produzidos in loco ou doados por outras instituições. Considerando a 

5922 FCM
ROBERTO ALVES 

LOURENCO

roberto.lourenco

@globo.com

Cuidado Integral a pessoa idosa

0

O projeto Cuidado Integral à Pessoa Idosa teve início em 1996. Desenvolvido 

no serviço de Geriatria Professor Mario Antônio Sayeg que funciona nas 

dependências da Policlínica Piquet Carneiro. É destinado à população com 

65 anos ou mais com indicadores de fragilidade. Tem como principal pilar a 

Avaliação Geriátrica Ampla realizada por uma equipe multidisciplinar. O 

projeto abriga atividades de ensino, oferecendo estágios para alunos da 

5206 FCM

MONICA CRISTINA 

BRANDAO DOS 

SANTOS LIMA

monicalimasol@g

mail.com

Educação Diferenciada Indígena e 

Produção Sociocomunitária - Práticas 

em Educação Socioambiental e Saúde 0

O projeto nasce na Aldeia-CESAC (Centro de Etno Conhecimento Sócio 

Ambiental Caiuré), extenção da Universidade Intercultural Indígena Aldeia 

Maracanã, para desenvolver atividades vinculadas à prática e à reflexão 

sociocrítica através dos princípios da educação ambiental, da promoção em 

saúde pelo olhar do conhecimento ancestral indígena, verdadeiro potencial 

transformador da sociedade. O objetivo é desenvolver atividades no âmbito 

5900 FCM
EDUARDO JOSÉ LOPES 

TORRES

lopestorresej@g

mail.com

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PARASITOSES 

E QUESTÕES NUTRICIONAIS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 0

O projeto “Educação em saúde: Parasitoses e questões nutricionais na 

educação básica” já existe desde 2017 se constitui enquanto grupo 

multidisciplinar atuando na construção de conceitos associados a higiene, 

saúde alimentar e transmissão de parasitoses. Atuamos na educação básica 

formal, em escolas públicas e outros parceiros, além de realizarmos 

atividades em outros espaços públicos, a partir de convites. As doenças 

5257 FCM

RENATA HEISLER 

NEVES ALVES DE 

OLIVEIRA

renataheisler@u

erj.br

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PREVENÇÃO 

DAS DOENÇAS PARASITÁRIAS

0

As parasitoses são um sério problema de saúde pública, principalmente em 

países em desenvolvimento, devido ao difícil acesso pela população mais 

carente, ao saneamento básico e à educação, uma vez que a transmissão 

desses agentes está diretamente relacionada com as condições de vida e de 

higiene. Este microambiente favorável facilita a disseminação e a existência 

de uma alta incidência de enteroparasitoses, assim como maior 

588 FCM OSVALDO LUIZ SAIDE
osaide@hotmail.

com

Extensão em Alcoologia

0

Problemas com álcool na população são muito comuns mas não incluidos na 

formação de profissionais da área de saúde como seria desejável. 

Frequentemente os profissionais de saúde como médicos, enfermeiros, 

psicólogos, as. sociais após anos de formação não tem quase nenhum 

conhecimento sobre a questão e não sabem abordar pessoas com problemas 

com álcool. O Projeto de Extensão em Alcoologia (PROEXA) vem se propor 

4249 FCM
CARLA MOURA 

CAZELLI

carlacazelli@gma

il.com

HLV +

0

Dentre as principais propostas das disciplinas do DMIF no 1º e 2º anos da 

graduação estão: permitir que os estudantes desenvolvam a capacidade de 

reconhecer os determinantes subjetivos, sociais e biológicos do processo de 

saúde-adoecimento; permitir a utilização dos conhecimentos no entendimento 

da pessoa doente e na elaboração do processo terapêutico, ao iniciarem nas 

cadeiras clínicas; permitir que os estudantes desenvolvam a capacidade de 

4876 FCM
DÉBORA SILVA 

TEIXEIRA

deborateixeiramf

c@gmail.com

Intervenção de meditação de 

Atenção Plena (mindfulness) em 

promoção de saúde no Sistema Único 

de Saúde

1

As intervenções tipo Mindfulness (Atenção Plena) são intervenções 

meditativas, de caráter secular desenvolvidas no ocidente, estudadas e

comprovadas cientificamente, com efetividade principalmente em relação às 

doenças crônicas não transmissíveis. Diversos estudos confirmam sua 

efetividade como atividade de promoção de saúde e como intervenção de 

tecnologia leve na Atenção Primária representando uma alternativa à 
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4770 FCM
ALEXANDRA MARIA 

MONTEIRO GRISOLIA

monteiroamv@g

mail.com

Jornal Brasileiro de Telessaúde

0

O periódico Jornal Brasileiro de Telessaúde (ISSN 2238-3581), órgão oficial 

de divulgação científica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, destina-

se à publicação de trabalhos científicos de interesse nas áreas de 

Telemedicina e Telessaúde. Esta publicação tem periodicidade semestral, 

circulando nos meses de janeiro e julho. 

O Jornal aceita para publicação trabalhos de colaboradores idôneos, 

5574 FCM
ALEXANDRA MARIA 

MONTEIRO GRISOLIA

monteiroamv@g

mail.com

Liga Acadêmica  de Inovação e 

Telemedicina (LITel)

1

A  Liga Acadêmica de Inovação e  Telemedicina (LITel), criada em 2018,  é 

uma associação sem fins lucrativos, composta por alunos cursando a 

graduação em Medicina, na Faculdade de Ciências Médicas,  que busca 

complementar a formação do aluno com temas na inovação tecnológica e 

nas aplicações das tecnologias para fins de saúde.  A LITel tem a visão 

integradora e colaborativa e por valor a ética e as boas práticas na saúde. A 

5912 FCM
NIVALDO RIBEIRO 

VILLELA

nivaldovillela@te

rra.com.br

LIGA ACADÊMICA DE 

ANESTESIOLOGIA E DOR - LAAD

0

A ANESTESIOLOGIA É, SEM DÚVIDAS, UMA DAS ÁREAS MAIS

FASCINANTES DA MEDICINA. ATRAVÉS DA MESMA, É POSSÍVEL QUE 

UM INDIVÍDUO

TENHA SEU CORPO INVADIDO DURANTE UM ATO MÉDICO SEM QUE 

SOFRA DORES

E REPERCUSSÕES FISIOLÓGICAS QUE EVENTUALMENTE IMPEDIRIAM 

4391 FCM
MARCOS BETTINI 

PITOMBO

mbpitombo@gm

ail.com

Liga Acadêmica de Cirurgia

0

A Liga Acadêmica de Cirurgia da UERJ foi criada em 2012, e tem como 

objetivo o desenvolvimento pessoal de alunos de Medicina da UERJ no 

conhecimento de temas relacionados à Técnica Operatória e Cirurgia, de 

modo a poderem utilizar seu conhecimento em atividades de extensão à 

comunidade e pesquisas científicas. É realizado atendimento no âmbito 

hospitalar, ambulatorial e cirúrgico, há o apoio ao estudo e pesquisa 

6064 FCM
ALEXANDRA MARIA 

MONTEIRO GRISOLIA

monteiroamv@g

mail.com

Liga Acadêmica de Finanças e 

Empreendedorismo na  Medicina 

(LAFEM) 0

A Liga Acadêmica de Empreendedorismo em Medicina  surgiu da 

necessidade da formação e qualificação  de jovens médicos  para atender  ao 

novo cenário do mercado de trabalho de forma a atuar com atitude 

empreendedora  e competências complementares  para liderança  e finanças. 

A medicina, em seu âmago e em um mundo globalizado, não  pode estar 

restrita ao estudo e aprendizagem de temas relacionados à promoção da 

5886 FCM

ALESSANDRA 

LOURENÇO CAPUTO 

MAGALHÃES

alecaputo@globo

.com

Liga Acadêmica de Ginecologia e 

Obstetrícia - LiAGO-UERJ

0

O aspecto ginecológico e obstétrico da mulher é um assunto frequente, que 

permeia seu cotidiano em várias fases da vida. Por ser de extrema relevância 

e assunto abordado em fases mais avançadas do curso de medicina, a 

necessidade de aproximar as alunas(os) da área da saúde com tal questão 

culminou na formação da liga de ginecologia e obstetrícia da UERJ. Para 

cumprir esse objetivo e estabelecer relação com a comunidade, integrando a 

4703 FCM
SULIANE MOTTA DO 

NASCIMENTO

drasuliane@yaho

o.com.br

Liga Acadêmica de Medicina de 

Família e Comunidade (LAMFaC)

0

A Liga de Medicina de família e comunidade (LAMFAC) tem como objetivo 

realizar uma integração ensino/serviço visando proporcionar ao estudante de 

medicina a oportunidade de exercer, desde o começo de sua formação, a 

habilidade de olhar e considerar a pessoa integralmente, considerando-a 

como parte de um universo no qual há conflitos e toda a interferência do meio 

em que vive, influenciando assim seu bem-estar, considerando o conceito 

4492 FCM
PATRICIA MARIA 

LOURENCO DUTRA
pdutra@uerj.br

Liga Acadêmica de Medicina do 

Esporte e Exercício

1

A Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e Exercício (LAMEEx) foi fundada 

em novembro de 2012 por acadêmicos da Faculdade de Ciências Médicas 

(FCM) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), visando divulgar 

e ampliar o conhecimento sobre a Medicina do Esporte e do Exercício, bem 

como as doenças e os benefícios relacionados à atividade física. Visto que a 

Medicina do Esporte e do Exercício é constituída por diferentes áreas e 

4657 FCM
ANA CLAUDIA SANTOS 

CHAZAN

anachazan@gmai

l.com

Liga Acadêmica de Medicinas e 

Espiritualidade (LiAME)

1

Partindo da compreensão da complexidade biopsicossocial, cultural, 

ambiental e espiritual do ser humano, a liga Acadêmica de Medicinas e 

Espiritualidade da UERJ valoriza a visão integral e holística do indivíduo. 

Dessa forma, atua estimulando a reflexão e a aprendizagem significativa 

sobre o conceito ampliado de saúde. Indo ao encontro da tendência mundial 

do interesse científico onde saúde e espiritualidade colocam-se em questão, 
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4190 FCM ISABEL REY MADEIRA
isamadeira@oi.c

om.br

LIGA ACADÊMICA DE PEDIATRIA DA 

UERJ - LIGA DE PEDIATRIA UERJ 

(LIPED UERJ) 1

A Liga de Pediatria (LIPED-UERJ) é um projeto idealizado por estudantes de 

medicina visando o aprofundamento e promoção da especialidade em 

questão, tendo como referência os campos de ensino, pesquisa e extensão 

que constituem o modelo para expandir o conhecimento da prática pediátrica 

bem como o desenvolvimento de estudos a partir da vivência dos ligantes.

4361 FCM
THAIS SAYURI 

YAMAMOTO

tsyamamoto@g

mail.com

Liga Acadêmica de Saúde da Mulher - 

LASMU

1

Esse projeto faz parte do Programa PLUS-saúde (Programa das Ligas 

Universitárias de saúde). O objetivo do projeto é agregar valor à formação de 

estudantes em diversas áreas do saber e instrumentalizar a população sobre 

direitos e saúde da mulher. 

A Lasmu pretende estabelecer novos projetos que levem a interação do 

corpo discente com a população, sempre tocando no assunto de prevenção 

4907 FCM
MARCOS LOPES DE 

MIRANDA

marcoslmiranda

@gmail.com

Liga Acadêmica de Terapia Intensiva

0

A criação de uma Liga Acadêmica de Terapia Intensiva visa suprir lacunas do 

currículo tradicional de forma a aprimorar a formação dos futuros 

profissionais de saúde. A Liga nasceu com uma proposta de 

multidisciplinaridade integrando graduandos dos diversos cursos ligados às 

áreas da saúde. São oferecidas atividades de ensino teórico-práticas que 

complementem e solidifiquem o conhecimento adquirido durante a graduação 

6045 FCM
DENILSON CAMPOS 

DE ALBUQUERQUE

pgustavo.aguiar

@gmail.com

Liga de Cardiologia da UERJ - LiCor

0

A Liga Acadêmica de Cardiologia da UERJ entende a necessidade de atuar 

no pilar de prevenção e promoção de saúde já que, principalmente no 

contexto atual de desenvolvimento tecnológico e social, há um crescente 

aumento nos números de doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo. 

Como exemplo pratico dessa analise tem-se a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) não controlada, a principal causa das patologias que mais matam na 

5809 FCM
ANDRE PAES 

GOULART MACHADO

ligacm.uerj@gma

il.com

Liga de Clínica Médica

0

A Clínica Médica é a área base da medicina por abrigar conteúdos de 

diversas especialidades, sendo de extrema importância o seu ensino sólido, 

com envolvimento multiprofissional. Devido à extensa gama de conteúdos, 

alguns assuntos e discussões relevantes para os futuros profissionais de 

saúde são negligenciados, havendo lacunas em seus currículos formais que 

precisam ser preenchidas para melhor atendimento ao paciente. Assim, a 

5646 FCM
THAÍS PORTO 

AMADEU

tpamadeu@gmai

l.com

Liga de Educação em Saúde - LiES

0

O desenvolvimento de estratégias para a promoção da qualidade de vida no 

contexto escolar é um assunto negligenciado em alguns currículos de 

formação de profissionais da saúde. O projeto de extensão denominado Liga 

Acadêmica de Educação em Saúde (LIES) se propõe a oportunizar, aos 

graduandos na área da saúde, ações de estudo e aprofundamento da 

temática Educação em Saúde, voltadas para o contexto da Escola Básica. 

6016 FCM ANNA CARYNA CABRAL
azuma.michel@g

mail.com

Liga de Infectologia

0

Diversas doenças infecto-parasitárias encontram facilidade em estabelecer 

seus ciclos reprodutivos em um país como o Brasil, cuja geografia facilita o 

surgimento e a transmissão dessas doenças. Assim, doenças como 

Tuberculose, Sífilis, SIDA e Sepse, têm aparecido como  demandas da 

população do município do Rio de Janeiro. Com isso,  surgiu a necessidade 

de estimular ações que aproximam a população  de medidas de intervenção 

5214 FCM
MARIA HELENA FARIA 

ORNELLAS DE SOUZA

mariahelenaornel

las@gmail.com

Liga de Oncologia

1

A carência observada na graduação quando nos referimos a esta

especialidade médica, tão importante e freqüente e que já se apresenta

como segunda causa de morte natural, originou a proposta da criação

da liga de oncologia.

Os objetivos desta, entretanto, não consistem numa especialização

precoce, mas sim em promover: boa formação profissional visto que

5265 FCM

RENATA HEISLER 

NEVES ALVES DE 

OLIVEIRA

renataheisler@u

erj.br

Liga de Parasitologia (LIPAR): 

Educação e Saúde

1

As parasitoses são consideradas doenças negligenciadas e constituem um 

sério problema de saúde pública, principalmente nos países em 

desenvolvimento. Tendo em vista que estas parasitoses, em sua maioria, 

estão ligadas a locais com condições de higiene precárias, devido à falta de 

saneamento básico e água tratada disponível, torna-se imprescindível, 

trabalhos de conscientização informando a população sobre as formas de 
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5596 FCM
SILVANA ARAUJO 

TAVARES FERREIRA

silvanaferreira.ue

rj@gmail.com

LIGA DE PSIQUIATRIA E SAÚDE 

MENTAL

1

A psiquiatria é uma especialidade médica que se insere no campo da saúde 

mental e que faz parte da graduação de medicina, em conjunto com todas as 

outras especialidades e disciplinas. Ainda assim, sua prática costuma ser 

objeto de preconceito e temor por parte dos graduandos e, eventualmente 

também de médicos graduados de outras áreas de conhecimento. Entre 

outros motivos, isto se dá pelo estigma que historicamente acompanha os 

5345 FCM
WILLIAM FREDERIC DE 

ARAUJO WILLMER

medicinaweber@

gmail.com

Liga de Trauma e Emergência

1

A Liga do Trauma e Emergência da UERJ foi criada há 12 anos, em 2007, e 

tem como objetivo o desenvolvimento pessoal de alunos de Medicina da 

UERJ no conhecimento das diversas emergências médicas. Mobilizamos e 

orientamos alunos de medicina em prol da luta pela prevenção do trauma, 

atendimento pré e intra-hospitalar das urgências e emergências e 

recuperação das mesmas, na medida de suas limitações como entidade 

5016 FCM
THAÍS PORTO 

AMADEU

tpamadeu@yaho

o.com.br

Ligados na Escola: autorregulação 

dos comportamentos de saúde numa 

perspectiva transdisciplinar. 0

A Educação é um dos meios através dos quais o direito à saúde se faz 

presente. O caráter transversal desta temática pode proporcionar a 

aprendizagem integrada de conteúdos escolares e o desenvolvimento da 

proatividade para a adoção de estilos de vida saudáveis. As escolas, em 

parceria com os profissionais de saúde, podem incentivar as reflexões e o 

interesse pelo assunto por parte dos alunos e suas famílias, a fim de que 

6053 FCM
FELIPE DA ROCHA 

SCHMIDT

felipe.schmidt@u

erj.br

LiNeu - Liga Acadêmica de Neurologia 

UERJ

0

A Liga Acadêmica de Neurologia foi idealizada ao longo do ano de 2019, com 

o objetivo de suprir as lacunas existentes durante a formação de graduação 

de cursos relacionados às ciências biomédicas, especialmente medicina.

Esse projeto foi inspirado na Liga Acadêmica de Neurociências, criada em 

2018, a qual tinha um área de atuação mais voltada para o ciclo básico de 

ensino biomédico. A Liga de Neurologia propõe-se a ampliar a margem de 

5966 FCM
SANDRA PEREIRA 

IMPAGLIAZZO

iimpagliazzo.sand

ra@gmail.com

NAPPRE:  CUIDANDO DE QUEM 

CUIDA

0

O processo de formação profissional em saúde é potencialmente capaz de 

gerar intenso sofrimento mental.  Essa situação é gerada por inúmeros 

fatores: uma extenuante carga de trabalho, horários pouco flexíveis,  lidar 

com o sofrimento e morte.  Alem disso, a própria organização dos programas 

de formação acadêmica, com pouca capacitação de professores/preceptores, 

falta de espaços de interação e planejamento, contribuem ainda mais para 

2611 FCM
ALEXANDRE JOSE 

BAPTISTA TRAJANO

trajanouerj@gma

il.com

Núcleos de Ações Estratégicas de 

Aleitamento Materno

1

O aleitamento materno é de suma importância tanto para a saúde da criança 

como a da mulher, atuando como uma troca de benefícios para ambos e 

também para a sociedade. Porém, o abandono da amamentação exclusiva 

nos primeiros meses de vida é frequente. Em 1990, a Organização Mundial 

da Saúde e o Fundo das Nações Unidas criaram a Iniciativa do Hospital 

Amigo da Criança, para promover e apoiar o aleitamento materno para que 

5998 FCM
PAULA FLORENCE 

SAMPAIO

paulaflorence@g

mail.com

Perfil assistencial de internação da 

UDA de Pediatria do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto 0

Introdução: A Política Nacional de Atenção Hospitalar do Ministério da Saúde 

considera que as práticas assistenciais e gerenciais devem ser desenvolvidas 

a partir da caracterização do perfil dos usuários e da avaliação de indicadores 

assistenciais. Os indicadores assistenciais hospitalares são fundamentais 

para as atividades de planejamento e avaliação da utilização de serviços de 

saúde e refletem o funcionamento global do hospital, permitindo a 

5660 FCM ELOISA GROSSMAN
lologrossman@g

mail.com

Prescrevendo histórias

1

Prescrevendo histórias é um projeto que tem como eixo norteador a medicina 

narrativa. Tem uma dupla finalidade. A primeira é sensibilizar estudantes de 

graduação em medicina a praticarem uma assistência centrada no paciente, 

a partir da escuta atenta das histórias contadas por eles, bem como, estimulá-

los a refletir sobre suas práticas. A segunda é a intenção de prescrever 

histórias aos pacientes, partindo do pressuposto que a arte ilumina a vida e 

6058 FCM MARIANA BTESHE
marianabteshe@

hotmail.com

Projeto (R)existências: humanidades, 

alteridade e novos diálogos na 

formação médica 0

O Projeto (R)existências: humanidades, alteridade e novos diálogos na 

formação médica é um desdobramento de atividades realizadas por 

estudantes do  Departamento de Humanidades (DepHum) do Centro 

Acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas. Pretende-se não só ampliar 

as ações para para além dos muros da UERJ, mas alargar a compreensão da 

noção de Humanidades, incluindo as contribuições teóricas e metodológicas 
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5940 FCM
SANDRA PEREIRA 

IMPAGLIAZZO

impagliazzo.sand

ra@gmail.com

PROJETO ACOLHER: HUMANIZAÇÃO 

NO CTI GERAL

0

A Unidade de Tratamento Intensivo, ainda é vista como o “corredor da morte”, 

produzindo sentimentos de angústia, de medo, entre outros. O sofrimento 

físico e emocional do paciente gera tensão, o sofrimento da família que se 

sente impotente e se assusta com a ameaça da morte, o profissional de 

saúde que é afetado pela ambivalência de sentimentos de onipotência e 

impotência e da angústia pela própria finitude que é denunciada na sua rotina 

1933 FCM ISABEL REY MADEIRA
isamadeira@oi.c

om.br

Projeto AMAR - Assitência 

Multidisciplinar em Pediatria

0

O HUPE é o hospital escola de todas as faculdades e pós-graduações da 

área da saúde da UERJ. No ambulatório de pediatria desta instituição o 

atendimento e o ensino da pediatria se dão numa abordagem multidisciplinar, 

onde interagem todos os seguimentos interessados na saúde da criança, 

quais sejam: assistência social, enfermagem, fonoaudiologia, medicina, 

nutrição, odontologia e psicologia. A puericultura, que no sentido etimológico 

4780 FCM ISABEL REY MADEIRA
isamaderia@oi.c

om.br

Projeto APOIO - Ambulatório de 

Pesquisa em Obesidade Infantil

0

A obesidade é prevalente no mundo ocidental, incluindo o Brasil. As crianças 

e os adolescentes brasileiras também já apresentam altas prevalências da 

doença, que nesta faixa etária,  constitui-se no principal fator de risco para 

doenças cardiovasculares na idade adulta. Frente a este panorama, a equipe 

multidisciplinar que atua no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica fundou 

em 2003 o Projeto APOIO – Ambulatório de Pesquisa em Obesidade Infantil, 

5666 FCM
NIVALDO RIBEIRO 

VILLELA

nivaldovillela@te

rra.com.br

Projeto de Extensão Para 

Atendimento Multidisciplinar de 

Pacientes com Dor Crônica 

Acompanhados no Centro 

Multidisciplinar  de Dor da UERJ

0

Este projeto tem como objetivo receber profissionais de saúde, estudantes da 

graduação e pós graduação no Centro Multidisciplinar de Dor da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  O Centro Multidisciplinar de Dor 

funciona do Hospital Universitário Pedro Ernesto, com a participação de 

profissionais de saúde, professores e técnicos administrativos, de diferentes 

áreas, onde são desenvolvidas atividades de assistência, ensino e pesquisa 

5914 FCM ISABEL REY MADEIRA
danielgilban@gm

ail.com

Projeto DeDIA – Distúrbios do 

Desenvolvimento Sexual na Infância e 

na Adolescência 0

O distúrbio do desenvolvimento sexual está presente em 1:2000 recém-

nascidos (RN). A genitália ambígua é fator de grande ansiedade para a 

família e de preocupação para a equipe médica, devendo ser tratada como 

emergência médica. A avaliação do RN com genitália ambígua deve ser 

imediata, seguir protocolos internacionais, mas por outro lado a abordagem 

deve ser individualizada.Visa a determinar o sexo de criação do RN o mais 

5463 FCM
CARLOS EDUARDO 

VIRGINI MAGALHAES

cevirgini@gmail.c

om

Projeto Espuma

0

Este projeto propõe uma parceria entre a UDA de Cirurgia Vascular e a 

Policlínica Piquet Carneiro para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa 

na área da cirurgia vascular, sobretudo na implementação da tecnologia de 

escleroterapia com espuma eco-guiada, transformando a PPC-UERJ em 

Centro de Referência de Pesquisa e Inovação no tratamento da Doença 

Venosa Crônica.

5643 FCM
SANDRA TORRES 

SERRA

papefcmuerj@g

mail.com

Projeto PAPE-Pediatria: 

Fundamentando a Práxis Médica na 

Humanização e Integralidade da 

Assistência à Criança Hospitalizada

0

O Projeto PAPE-Pediatria em curso na FCM desde o ano de 2005 procura 

consolidar no âmbito da formação médica os preceitos das Diretrizes 

Curriculares em Medicina e as novas tendências em educação médica, 

baseadas nos paradigmas da integralidade e da complexidade. Em parceria 

com a disciplina de Pediatria, a proposta é de inserir alunos de medicina 

cursando o segundo ano de formação nas enfermarias de Pediatria do 

4604 FCM

MAURA CALIXTO 

CECHERELLI DE 

RODRIGUES

mauraccrodrigue

s@gmail.com

Projeto Seguimento Ambulatorial do 

Recém-Nascido de Alto Risco (SARAR)

1

Os recém-nascidos egressos das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN), particularmente os prematuros de muito baixo peso ao nascer e os 

asfíxicos, se configuram em população de maior risco para alterações em seu 

neurodesenvolvimento e para morbidades clínicas mais incidentes ou 

exclusivas. O seguimento prospectivo destes é a melhor e mais fidedigna 

forma de intervir beneficamente, sendo uma extensão imprescindível dos 

3169 FCM
ALEXANDRA MARIA 

MONTEIRO GRISOLIA

coordenacao@tel

essaude.uerj.br

Rede Universitária de Telemedicina[ 

Rede RUTE]

0

Rede Universitaria de Telemedicina é uma iniciativa que visa apoiar o 

aprimoramento da infra-estrutura para telemedicina e telessaúde já existente 

em hospitais universitários, bem como promover a integração de projetos 

entre as instituições participantes. É uma iniciativa do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, apoiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pela 

Associação Brasileira de Hospitais Universitários (Abrahue), sob a 
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5949 FCM
BERNARDO COUTO 

NETO

bernardocoutone

to@gmail.com

Serviço de Cirurgia da Mão no 

Instagram

0

Através da plataforma Instagram, os integrantes do serviço de Residência 

Médica em Cirurgia da Mão do HUPE coordenarão a implantação de uma 

página com conteúdo científico e educativo baseado nas atividades do 

serviço e também nas demandas do público interessado , sejam eles leigos, 

estudantes de medicina e de outras áreas de saúde, ou ainda, especialistas 

em Cirurgia da Mão e especialidades a fim. O HUPE-UERJ é uma das quatro 

3168 FCM
ALEXANDRA MARIA 

MONTEIRO GRISOLIA

monteiroamv@g

mail.com

TelessaúdeBrasil. Núcleo do Estado 

do Rio de Janeiro

0

O projeto Núcleo Estadual de Telessaúde  Rio de Janeiro  _ Programa 

Nacional Telessaúde Brasil; tem por objetivo  implementar ações inovadoras, 

utilizando as tecnologias de informação e de comunicação(TICs), para a 

teleducação permanente, teleconsultoria  e segunda opinião formativa para 

profissionais de saúde. Este projeto é parte do Programa Nacional de 

Telessaúde Redes, do Ministério da Saúde, com abrangência nacional e 

5627 FCM
ALEXANDRE RIBEIRO 

BELLO

alexandre.bello@

yahoo.com

Terapia Animal Assistida/Zooterapia 

no cuidado a pacientes portadores de 

doenças crônico-degenarativas, de 

origem mental e dependência 

química.

0

A Zooterapia ou Terapia Animal Assistida se baseia na utilização dos animais 

como forma de tratamento coadjuvante em patologias crônicas de difícil 

tratamento, cognitivas e comportamentais. Esta se baseia na utilização de 

diversas espécies de animais objetivando promover a melhora social, 

emocional física e cognitiva dos humanos. Sendo uma abordagem 

terapêutica auxiliar no tratamento de síndromes genéticas, hiperatividade, 

4098 FCM
RENATA NUNES 

ARANHA

renataaranhauerj

@yahoo.com.br

TOCANDO SAÚDE

1

Desde 2008, o Projeto Tocando Saúde é composto por acadêmicos de 

medicina que buscam aprender música no modelo de bateria de escola de 

samba, expandir cultura, gerar integração e realizar extensão. Para isso, 

recebeu ajuda do G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro, que disponibilizou sua 

quadra, instrumentos e saber musical em troca de ações de saúde. Aos 

estudantes, o Projeto proporciona, em encontros semanais, momentos para a 

5421 FCS
JOAO PEDRO DIAS 

VIEIRA

acaciorj@hotmail

.com

AGENC - AGENCIA DE NOTICIAS 

CIENTIFICAS

0

Agência UERJ de Notícias Científicas - AGENC é um projeto de divulgação 

de informações científicas produzidas pelas diferentes unidades acadêmicas 

da UERJ, que tem um duplo objetivo: a divulgação científica e a formação 

dos alunos de jornalismo para esta importante área do jornalismo 

contemporâneo.

3363 FCS FABIO MARIO IORIO
acaciorj@hotmail

.com

Central de Produção dos Meios 

Informatiozados(LED)

1

O Projeto CENTRAL DE PRODUÇÃO DOS MEIOS INFORMATIZADOS é um 

projeto de pesquisa em novas linguagens jornalísticas e de aplicação das 

tecnologias digitais na produção de produtos de ponta na área do jornalismo 

impresso, digital e eletrônico. O projeto dá base conceitual ao funcionamento 

dos dois laboratórios de produção jornalística: Laboratório de Editoração 

Eletrônica e Laboratório de Multimeios, onde se desenvolvem as atividades 

4275 FCS
MARCELO ERNANDEZ 

MACEDO

lcduerj@gmail.co

m

Dialogias - extensão e pesquisa com 

grupos de comunicação comunitária 

do Estado do Rio de Janeiro 1

Este projeto consiste na prestação de assessoria e na realização de 

pesquisas junto a grupos que vem desenvolvendo atividades de comunicação 

comunitária no Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa está sendo 

desenvolvida no âmbito do recém criado Laboratório de Comunicação 

Dialógica da Faculdade de Comunicação Social da Uerj. Desde o início de 

2012, estamos desenvolvendo assessoria e pesquisas junto a diversos 

6059 FCS
NICOLAU JOSE 

CARVALHO MARANINI

andreazpi@gmail

.com

Em Foco

0

O projeto “EM FOCO” é uma realização do Laboratório de Comunicação 

Integrada da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Criado a partir da 

necessidade em se discutir temas polêmicos referentes aos preconceitos 

existentes na sociedade brasileira, de forma a fomentar o comportamento 

ético, crítico e analítico e pautar a consciência sobre o lugar do cidadão nos 

processos políticos e sociais como agente transformador. Negros, obesos, 

6057 FCS
NICOLAU JOSE 

CARVALHO MARANINI

andreazpi@gmail

.com

Futuro em foco : a informação como 

ferramenta para escolhas mais 

assertivas em cursos de graduação 0

O “Futuro em foco : a informação como ferramenta para escolhas mais 

assertivas em cursos de graduação” é um projeto desenvolvido pelo 

Laboratório de Comunicação Integrada da  Faculdade de Comunicação 

Social da UERJ,  em parceria, já acordada, com o Colégio de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira (CAp UERJ). Tem por objetivo principal, a 

partir de conhecimentos práticos e teóricos, conquistados através de 
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5354 FCS
NICOLAU JOSE 

CARVALHO MARANINI

nicolau.maranini

@gmail.com

Laboratório de Comunicação 

Integrada

1

Laboratório de extensão e de graduação, o Laboratório de Comunicação 

Integrada (LCI) do Departamento de Relações Públicas congrega alunos, 

coordenadores docente e técnico, além de um profissional de programação 

visual em atividades desde 1995. 

Com a entrada do novo curriculum  dos cursos de jornalismo e relações 

4174 FCS
RICARDO FERREIRA 

FREITAS

rf0360@gmail.co

m

Laboratório de Comunicação, Cidade 

e Consumo

1

O Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo foi fundado em 2012, 

graças a um edital da FAPERJ, e desde então está vinculado à Faculdade de 

Comunicação Social e ao Programa de Pós-graduação em Comunicação da 

UERJ. Com o intuito de ser meio de disseminação e suporte às pesquisas do 

coordenador professor Ricardo Ferreira Freitas e de seus orientandos, o 

Lacon surgiu como o primeiro centro de estudos no país sobre cidade, 

5923 FCS
RONALDO GEORGE 

HELAL
rhelal@uerj.br

Laboratório de Estudos em Mídia e 

Esporte

0

O Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte foi fundado no final de 2013, 

por meio do Edital Universal CNPq 14/2013, e desde então tem como objetivo 

primordial difundir o conhecimento acadêmico sobre a interface 

Esporte/Comunicação, expandindo seu alcance para diversos públicos de 

interesse. Enquanto Unidade de Desenvolvimento Tecnológico do 

Departamento de Inovação da UERJ, buscamos: a) estimular a manutenção 

4933 FCS
DENISE DA COSTA 

OLIVEIRA SIQUEIRA

denise.siqueira@

yahoo.com.br

Lampe – Laboratório de pesquisa em 

comunicação, interação e cultura

1

O Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Interação e Cultura (Lampe) 

opera no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e do 

Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da UERJ 

dedicando-se a desenvolver atividades de pesquisa e extensão voltadas para 

a prática da comunicação e da divulgação científica. O Lampe investe em 

ações voltadas para a difusão da produção acadêmica do Grupo de Pesquisa 

3086 FCS FABIO MARIO IORIO
acaciorj@hotmail

.com

o papel da midia na educaçao

0

Inter-relação entre as teorias da comunicação tais como as Mediações,  Tipos 

de Recepção  e Agenda Setting com os  processos que enfatizam a interação 

simbólica, a identificação imaginária e a construção de sentido, 

contextualizado em uma matriz histórica.

6008 FCS
LETICIA CANTARELA 

MATHEUS

leticia_matheus

@yahoo.com.br

Observatório do Ódio

0

O Observatório do Ódio é uma agência de monitoramento de discurso de 

ódio e promoção do uso de um ambiente linguístico saudável, de modo a 

evitar expressões de intolerância religiosa, política, de gênero, racial e de 

sexualidades na mídia nacional. Embora a sociedade brasileira seja protegida 

por leis de injúria, calúnia e difamação, a estética do ódio acaba, 

inadvertidamente ou não, sendo utilizada na publicidade, no jornalismo e em 

5726 FCS
DENISE DA COSTA 

OLIVEIRA SIQUEIRA

lampe.ppgcom@

gmail.com

Observatório imaginaRIO

1

O projeto apresentado tem como objetivo construir um observatório de 

estudos da cidade, em especial do Rio de Janeiro, com foco nas temáticas do 

consumo, dos megaeventos e das manifestações culturais. Intitulado 

Observatório imaginaRIO, o projeto funciona no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação e da Faculdade de Comunicação Social da 

UERJ. O observatório tem investido em ações voltadas para organização 

5764 FCS RICARDO BENEVIDES
ricardo.benevide

s@uerj.br

Pelas Bandas da Uerj - programa da 

Rádio Uerj

0

o Projeto de Extensão “Pelas Bandas da Uerj” prevê a investigação do 

cenário da música independente do Brasil com vistas à seleção de artistas 

com trabalho autoral para a produção do programa radiofônico de mesmo 

nome, veiculado pela Rádio Uerj (www.radiouerj.com.br). O plano de 

atividades envolve a pesquisa de criadores artísticos em música, seleção de 

material, pauta de entrevista, produção radiofônica, apresentação, edição, 

5769 FCS RICARDO BENEVIDES
kleberpereirades

ouza@gmail.com

Podcast: Conteúdo Concreto na 

Rádio Uerj

1

Trata-se de um programa de webrádio, com produção para ser veiculado 

como podcast/stream, voltado para o público em geral, mas especificamente 

o público universitário. Esse recorte extensionista foi idealizado após uma 

avaliação criteriosa no sentido de promover o acesso ao conhecimento 

produzido pela universidade pública de qualidade e excelência. A intenção é 

levar ao estúdio da Rádio UERJ atores do conhecimento das mais diversas 
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5781 FCS
MARCELO ERNANDEZ 

MACEDO

rcduerj@gmail.co

m

Revista de Comunicação Dialógica

1

A Revista de Comunicaçao Dialógica constitui-se em uma revista que busca 

integrar os saberes das áreas de comunicação, educação e cultura em torno 

da produção de significados voltada para a promoção da democracia. Em 

outras palavras, este periódico enfatiza o universo da comunicação dialógica, 

concebendo comunicação como toda e qualquer troca de significados, o que 

abrange os fenômenos educacionais e as manifestações culturais, estas 

5570 FCS
PATRICIA REBELLO DA 

SILVA

patricia.rebello.sil

va@uerj.br

Revista Logos

1

A revista Logos é a revista científica do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da UERJ. Foi criada em 1990 e foi uma publicação impressa 

até 2007. Em 2004 ganhou também uma versão eletrônica. Desde 2007, 

tornou-se inteiramente online e recebeu um e-ISSN, mantendo a 

periodicidade semestral. Seu objetivo editorial é oferecer uma oportunidade 

especial de reflexão sobre a complexidade da comunicação contemporânea e 

4535 FEBF
GABRIELA DOS 

SANTOS BARBOSA

g2a4b7i5@gmail.

com

A construção de conceitos 

matemáticos por alunos do curso de 

Educação de Jovens e Adultos - 

Guarani

1

A presente proposta tem como objetivo investigar o processo de significação 

de conceitos constituintes dos campos de conteúdos matemáticos sugeridos 

para o ensino pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Indígena 

por índios Guarani, visando subsidiar a formação de professores indígenas. 

Para atingir os objetivos traçados propõem-se três linhas de ação.  A primeira 

consiste na realização de um estudo visando os fundamentos teóricos e 

4540 FEBF
GABRIELA DOS 

SANTOS BARBOSA

gabrielasb80@ho

tmail.com

A construção e o desenvolvimento de 

conceitos pertencentes ao campo 

multiplicativo por meio de atividades 

lúdicas

0

Neste projeto propomos duas ações de extensão: a primeira é a oferta de 

atividades lúdicas para crianças e a segunda é a oferta de um curso de 

extensão com carga de 45 horas para futuros professores e professores que 

ensinam matemática nos anos iniciais. Nos encontros com as crianças, 

criaremos atividades lúdicas que favoreçam a construção e o 

desenvolvimento de conceitos pertencentes ao campo multiplicativo. Nossa 

5224 FEBF
VÂNIA REGINA JORGE 

DA SILVA

vaniajorge.febf@

gmail.com

A formação continuada do professor 

de Geografia – o desafio da didática 

frente às demandas atuais 0

Com as constantes mudanças pelas quais a nossa sociedade tem passado 

desde o final do século XX e nesse início do século XXI, muito se tem 

discutido a respeito da educação escolar em geral e no ensino de geografia 

em particular. São temas de constante debate a necessidade de pensar o 

ensino geográfico escolar que promova os saberes, habilidades e 

competências requeridas na realidade atual e que observe temas atuais 

5306 FEBF
ANDRÉA PESSÔA DOS 

SANTOS

a.pessoas70@gm

ail.com

A organização da escrita de crianças 

em processos de alfabetização

1

A escola é esfera de atividade humana, espaço tempo sócio-histórico que 

possibilita interações discursivas que se realizam através de textos que nela 

circulam. O presente projeto se fundamenta na ideia de que a escola é o 

espaço formal de aprendizagem da linguagem escrita, lócus de interações 

verbais, onde alunos, professores e todos os envolvidos se confrontam com 

produções discursivas que se realizam através de enunciados concretos em 

5435 FEBF

MARIA TERESA 

CAVALCANTI DE 

OLIVEIRA

teresacavalcanti

@gmail.com

Acompanhamento de alunos 

egressos da FEBF: abordagem 

quantitativa e qualitativa 0

O Projeto “Acompanhamento de alunos egressos da FEBF: abordagem 

quantitativa e qualitativa" resulta de uma demanda que se situa no âmbito do 

Plano de Desenvolvimento Institucional da nossa unidade. Trata-se de um 

projeto que entende que o planejamento e a otimização das ações 

institucionais só se desenvolvem a partir de um processo consistente que se 

apoia em ferramentas que: a) apontem a realidade existente; b) forneçam os 

5885 FEBF
ANDREA PAULA DE 

SOUZA

bvambientebf@g

mail.com

Biblioteca Virtual de Meio Ambiente 

da Baixada Fluminense

1

A Biblioteca Virtual de Meio Ambiente da Baixada Fluminense é composta por 

diferentes interfaces, as quais são: BVAmbiente 

(www.bvambienteuerjfebf.com/), Bv em Dia (bvemdia.blogspot.com.br), 

Redes Sociais e ainda a BV Jovem (www.bvjovemuerjfebf.com/). A 

BVAmbiente também estabeleceu parcerias internas na FEBF, em especial 

com o Programa Integrado de Pesquisas e Cooperação Técnica na Baixada 

5817 FEBF
ANDREA PAULA DE 

SOUZA

andreaps_0307@

hotmail.com

BIBLIOTECA VIRTUAL JOVEM DA 

BAIXADA FLUMINENSE: CAMINHOS 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DO 

ENSINO DE GEOGRAFIA E MEIO 

AMBIENTE

1

O projeto da Biblioteca Virtual Jovem do Meio Ambiente da Baixada 

Fluminense fundamenta-se na disponibilização de conteúdo ambiental da 

região , para o público infanto-juvenil, e em auxiliar o professor de diferentes 

conteúdos disciplinares de cursos de licenciatura, com o foco principal na 

geografia em sala de aula e na escola. Desta forma, BvJovem manifesta-se 

como um recurso educativo de fácil acesso, que une conceitos ambientais 
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4196 FEBF
ALITA VILLAS BOAS DE 

SA REGO

alitasa.rego@gm

ail.com

Canal Laborav: televisão, educação  e 

periferia

1

Em 2007, o projeto do programa de rádio “Quinta Dimensão: um programa de 

Ciência, Cultura e Tecnologia” recebeu fomentos que permitiram atender às 

demandas de equipamento e material de consumo para produção, gravação 

e reprodução em vídeo dos programas com fins de distribuição para Escolas 

Públicas. Em 2007 também foi aprovada bolsa de Pós-doutorado para a 

coordenadora deste projeto com a pesquisa “Imagens Sensoriais Digitais e 

5309 FEBF
ALEXANDRE RIBEIRO 

NETO

aleribeironeto@g

mail.com

CAXANGÁ: RODA DE CONVERSA E 

LEITURA DE POESIAS AFRICANAS

0

Uma roda de conversa é um espaço de troca de experiências culturais. Ela 

pode durar um dia, ela pode ocorrer durante uma semana inteira, na qual os 

participantes vão discutindo sobre o tema e aprofundando seu conhecimento 

sobre o assunto. Ela tem um caráter menos pretensioso de que um 

minicurso, pois nele a apresentação do tema exige que o palestrante domine 

o assunto e faça uma exposição sobre ele. Escolhemos poesias de países 

4825 FEBF
ALITA VILLAS BOAS DE 

SA REGO

alitasa.rego@gm

ail.com

CENTRAL DE PRODUÇÃO 

MULTIMÍDIA KAXINAWÁ (CPMK)

1

A Central de Produção Multimídia Kaxinawá(CPMK) administra, coordena, 

organiza e disponibiliza o uso de equipamentos disponíveis nos laboratórios 

de audiovisual, rádio, de informática e de áudio da FEBF voltados para a 

produção de vídeo, áudio, rádio, multimída e mídias sociais e para a 

realização de pesquisas sobre a interface entre educação e comunicação. 

Além disso, oferece consultoria e monitoria para a correta utilização dos 

6097 FEBF
LILIA DOS SANTOS 

SEABRA

liliaseabra@oi.co

m.br

Coral FEBF

0

O CORAL FEBF, com início em março de 2019, vem reunir alunos, 

professores, funcionários e comunidade externa, em uma linguagem artística 

congregadora: o canto coral.  A ideia nasceu da necessidade de reunir e 

estreitar relações entre a comunidade FEBF e entorno, criando, na Unidade, 

um polo inaugural extensionista, de relação direta com a comunidade 

externa, tendo a arte como dimensão aglutinadora e pedagógica; capaz de 

5382 FEBF
ROSEMARY DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA

rosesantos@uerj.

br

Docência na cibercultura: 

laboratórios de informática, 

dispositivos móveis e currículos online 0

O projeto pretende investigar como a docência vem se configurando na 

segunda fase da cibercultura. A cibercultura é a cultura contemporânea 

estruturada pelo uso das tecnologias digitais nas esferas do ciberespaço e 

das cidades ((Santos, 2011). Sua primeira fase foi marcada pela 

possibilidade de publicação e compartilhamento de conteúdos na rede 

mundial de computadores, internet. Segundo Santaella (2010), a segunda 

888 FEBF

GILCILENE DE 

OLIVEIRA 

DAMASCENO BARAO

gil.barao@hotma

il.com

EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA 

PÚBLICA: PERSPECTIVA HISTÓRICA, 

EMBATES E CONTRADIÇÕES 1

O projeto de Extensão Educação como política pública: perspectiva histórica, 

embates e contradições vem sendo desenvolvido na Faculdade de Educação 

da Baixada Fluminense desde de 2004. De acordo com a produção 

bibliográfica as análises sobre as concepções, os processos de 

implementação das políticas públicas educacionais e a crítica da realidade 

são temáticas necessárias a formação docente seja no curso de pedagogia 

4737 FEBF

MARIA TERESA 

CAVALCANTI DE 

OLIVEIRA

teresacavalcanti

@gmail.com

Educação e teorias críticas nos 

movimentos sociais: formação de 

quadros e produção de conhecimento 0

O projeto de extensão intitulado "Educação e teorias críticas nos espaços 

formativos e movimentos sociais" resulta da necessidade e do interesse  de 

atores organizados da sociedade civil, que trabalham com o ato educativo, 

por ferramentas intelectuais que subsidiem análises e argumentações críticas 

às teorias e práticas educativas e políticas públicas de educação em curso no 

Estado do Rio de Janeiro, com ênfase na Baixada Fluminense. Nossa 

5097 FEBF GIOVANNA MARAFON
giovanna.marafo

n@uerj.br

Encontros com educadores na 

Baixada Fluminense: diálogos a 

respeito de inclusão e mediação 1

Este projeto, construído na interface psicologia e estudos das deficiências, 

visa a engendrar um espaço-tempo de extensão pautado na perspectiva da 

educação inclusiva. Voltado a oferecer encontros com educadores de Duque 

de Caxias e região, a se realizarem na Faculdade de Educação da UERJ na 

Baixada Fluminense/FEBF. Propõe reflexões e oportuniza a criação coletiva 

de estratégias para os processos de mediação e inclusão educacionais, que 

6178 FEBF

MARCELLA DA SILVA 

ESTEVEZ PACHECO 

GUEDES

estevez.marcella

@gmail.com

Encontros com professores da 

Educação Infantil – diálogos sobre 

avaliação 0

Diante da ampliação do acesso das crianças as creches e as pré-escolas, o 

tema da avaliação vem ocupando a agenda política, bem como o interesse 

acadêmico. Avaliar é um ato político, importante elemento para a implantação 

de um projeto educacional democrático que permita a igualdade de 

oportunidades para todas as crianças brasileiras. Com isso, tem-se uma 

demanda social por recomendações e normatizações que indiquem o 
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5063 FEBF
LORENA LOPES 

PEREIRA BONOMO

lorena.bonomo@

uerj.br

ENSINAR E APRENDER GEOGRAFIA 

NOS ANOS INICIAIS: SABERES EM 

DIÁLOGO NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES

0

Os processos de mudanças, e de permanências, pelos quais passam a 

Educação atingem, obviamente, a geografia como componente curricular da 

Educação Básica, que também se modifica de acordo com as políticas 

públicas e por força de novas exigências diante das pesquisas da própria 

ciência de referência. No entanto, observa-se um agravamento dessas 

questões no que se refere aos professores que atuam nos anos iniciais do 

4918 FEBF
ANDREA PAULA DE 

SOUZA

andreaps.uerj@g

mail.com

Experimentoteca de geografia e meio 

ambiente: trilhando os saberes da 

Baixada Fluminense 0

Cada vez mais, a degradação dos recursos naturais ocorre de forma intensa, 

tal processo vem agravando a situação da população aos riscos e “desastres” 

ambientais. A importância da construção e um conhecimento pautado no 

local parte da premissa de uma cidadania ativa, isto é uma cidadania 

informada, permitindo uma educação que não deve servir apenas como 

trampolim para uma pessoa escapar da sua região, e sim, deve dar-lhe os 

6153 FEBF ELAINE SILVA MATEUS
elainemateus784

@gmail.com

FEBF com o Rompendo Barreiras: 

Práticas Colaborativas no 

Atendimento Acadêmico 

Especializado

0

A discussão sobre a educação inclusiva no ensino superior é algo recente no 

cenário educacional brasileiro. A Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense (FEBF/UERJ) apesar de, atualmente, estar se adequando às 

normas estruturais para garantir a acessibilidade física para garantir a 

circulação  de todos entre os seus ambientes. Com instalação de elevador, 

identificação em braille, dentre outros, no Campus reconhece a  necessidade 

6152 FEBF ELAINE SILVA MATEUS
elainemateus784

@gmail.com

FEBF de portas abertas: estreitando 

os laços com a comunidade

1

A FEBF, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, representação da 

UERJ, está presente em Duque de Caxias desde a década de 1960. Sendo 

responsável pela formação de profissionais que hoje atuam nos diversos 

níveis das administrações educacionais da Baixada Fluminense. Por isso, é 

importante dar maior visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pela FEBF, 

apresentando à comunidade a relevância desta instituição para a educação, 

4892 FEBF
GABRIELA DOS 

SANTOS BARBOSA

gabrielasb80@ho

tmail.com

Formação Continuada para 

Professores que ensinam as 

estruturas multiplicativas 1

Este projeto objetiva investigar a prática dos professores no ensino das 

Estruturas Multiplicativas.  A pesquisa se baseia na metodologia reflexão-

planejamento-ação-reflexão do professor (MAGINA 2008), a fim de promover 

o desenvolvimento de estratégias de ensino que possibilitem a expansão e 

apropriação deste campo conceitual pelos estudantes. Em última análise, 

podemos afirmar que o objetivo geral desse projeto de pesquisa é contribuir 

1801 FEBF

MARIA DE FATIMA 

LINS B DE PAIVA 

ALMEIDA

mfatimadepaiva

@gmail.com

Formação inicial e continuada de 

Professores de Matemática: uma 

abordagem interdisciplinar. 1

Avaliamos ser fundamental que as ideias desenvolvidas na área de Educação 

Matemática, no seio da Universidade, sejam debatidas com os professores 

que atuam no Ensino Básico. Com intuito de aprofundar as relações entre a 

universidade e a comunidade, a partir de 2006 estamos desenvolvendo o 

Projeto de Extensão: Formação inicial e continuada de professores de 

Matemática – uma abordagem interdisciplinar, no qual conto atualmente com 

5649 FEBF TALITA VIDAL PEREIRA
talitavidal@uerj.

br

Grandes desafios: refletindo sobre a 

complexidade das escolas municipais 

da Baixada Fluminense 1

Apesar investimentos em educação com o objetivo de garantir a 

universalização da Educação Básica, com destaque para o Ensino 

Fundamental, ainda é grande o contingente de “excluídos no interior das 

escolas”, como Bourdieu já identificada em meado do século passado. Uma 

realidade ainda presente no século XXI, com contingentes significativos de 

crianças e adolescentes matriculados nas escolas, mas que não sem o 

4638 FEBF

AMALIA CRISTINA 

DIAS DA ROCHA 

BEZERRA

amaliadias@gmai

l.com

História e educação na Baixada 

Fluminense

1

A partir da pesquisa em desenvolvimento “História e educação na Baixada 

Fluminense”, busca-se produzir um trabalho de sistematização do 

conhecimento acadêmico, de fontes de pesquisa e de ensino sobre a história 

e a história da educação na Baixada Fluminense. Esta proposta organiza-se 

considerando o desenvolvimento de projetos de cooperação acadêmica com 

escolas de educação básica da região, com fim de contribuir para formação 

5712 FEBF

ANA PAULA PEREIRA 

DA GAMA ALVES 

RIBEIRO

ana.ribeiro@uerj.

br

Laboratório de Experimentações 

Artísticas e Reflexões Criativas sobre 

as Cidades 0

A fotografia o cinema e os registros em novas mídias têm captado e retratado 

as várias imagens existentes dentro de uma mesma cidade. Das diferenças 

na paisagem, seus povoamentos, construções, apropriações e políticas 

públicas, emergem cidades que se entendem como múltiplas. Esta ideia de 

múltiplas cidades agrega ou absorve os discursos políticos, poéticos, 

literários, urbanísticos e arquitetônicos, além de reflexões nas áreas das 
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567 FEBF
PEDRO ALVIM LEITE 

LOPES

pedro.leite.lopes

@uerj.br

Laboratório de Rádio Experimental 

Educativo-Comunitário em Bairro do 

Município de Duque de Caxias 0

Projeto: Laboratório de Rádio Experimental, Comunitário, Educativo em bairro 

do municipio de Duque de Caxias.

O projeto, que conta com dois laboratórios (a Rádio Comunitária Kaxinawá, 

transmitida por internet, e o Estúdio de Som e Música, para gravação e 

ensaio), tem por eixo a pesquisa-ação de uma outra rádio, capacitando 

5513 FEBF
FLÁVIA FAISSAL DE 

SOUZA

flavia.souza@uerj

.br

Laboratório Educação e Diferenças

1

Há mais de uma década, a Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva, proposta pelos governos brasileiros, se realiza por meio do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), serviço complementar e/ou 

suplementar ao ensino regular. Esta política, fortemente marcada por acordos 

internacionais, tem como eixo central a ideia de acessibilidade com foco de 

investimento prioritário em instrumentos tecnológicos. Apesar de 

5098 FEBF
KELLEN DIAS DE 

BARROS

kellen.barros@ue

rj.br

Literatura e alfabetização em 

caminhos indissociáveis

0

Este projeto se fundamenta na urgência de a Universidade atuar ativamente 

na consolidação de uma concepção de aprendizagem significativa, prazerosa 

e ética nos processos alfabetizadores, entendendo a literatura e a 

alfabetização como caminhos indissociáveis, de forma que se respeite a 

complexidade dos indivíduos, que se proporcione uma experiência 

significativa de fruição e prazer, em que se desenvolva o senso crítico, a 

5812 FEBF
NIELSON ROSA 

BEZERRA

nielson.bezerra@

uerj.br

Museu Vivo do São Bento: 

patrimônio e memória popular na 

Baixada Fluminense 1

O Museu Vivo do São Bento é um Ecomuseu de Percurso. O primeiro 

instituído na Baixada Fluminense. Foi criado, oficialmente, pelo Executivo 

Municipal em 03 de novembro de 2008 (Lei de Criação do Museu Vivo do São 

Bento – Nº 2224 de 2008), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 

de Duque de Caxias, a partir da reivindicação dos Profissionais da Educação 

e dos militantes culturais da Baixada Fluminense. Concebido a partir dos 

4832 FEBF
MAURO HENRIQUE DE 

BARROS AMOROSO

amoroso.mauro

@gmail.com

Núcleo de Estudos Sobre Periferias: 

Centro de Memória das Periferias

1

O objetivo do presente projeto de extensão é criar um centro de preservação 

da memória de moradores da Baixada Fluminense e áreas de periferia, 

através das pesquisas qualitativas realizadas sob o âmbito do Núcleo de 

Estudos Sobre Periferias (NEsPe). Os integrantes do recém-criado Núcleo 

realizam pesquisas em diferentes temáticas que abrangem a região da 

Baixada Fluminense e áreas de periferias urbanas a partir de diferentes 

4709 FEBF ICLEA LAGES DE MELO
pinba.uerj@gmail

.com

O Programa Integrado de Pesquisas e 

Cooperação Técnica na Baixada 

Fluminense (PINBA) 0

O Programa Integrado de Pesquisas e Cooperação Técnica na Baixada 

Fluminense (PINBA) visa o desenvolvimento de ações diferenciadas no 

âmbito da formação política e educacional, como também a pesquisa e 

preservação da Memória, História e Cultura da Baixada Fluminense. Para 

tanto, estabelece parcerias com o intuito de conjugar esforços da 

Universidade com os três níveis do poder público, instituições da sociedade 

4867 FEBF
LINCOLN DE ARAUJO 

SANTOS

lincolnsantos@ig.

com.br

Observatório em Políticas Públicas 

Educacionais da Baixada Fluminense: 

A Construção do Plano Municipal de 

Educação e sua Efetivação na 

Sociedade e Comunidade Escolar

0

O Projeto de Extensão visa a aprimorar a articulação do trinômio que alicerça 

o “modus vivendi” das atividades acadêmicas e científicas da Universidade – 

na docência, na pesquisa e na extensão. Estas áreas se integram numa 

complementariedade buscando consolidar o projeto Pedagógico Institucional 

da UERJ, bem como o Projeto Pedagógico e Acadêmico da FEBF, em seus 

cursos.

5337 FEBF
ALEXANDRE RIBEIRO 

NETO

aleribeironeto@g

mail.com

OLHOS NEGROS SOBRE O RIO DE 

JANEIRO: apresentando o Rio de 

Janeiro aos Refugiados 1

O projeto Olhos negros sobre a cidade do Rio de Janeiro: apresentando o Rio 

de Janeiro aos Refugiados apresenta como objetivos: ampliar a visão que os 

refugiados possuem da cidade do Rio de Janeiro, apresentando os seus 

principais locais de memória e de atividades culturais, conhecer a 

comunidade de refugiados, que mora no município de Duque de Caxias. 

Entre os municípios que compõe a Baixada Fluminense, a cidade de Duque 

6109 FEBF
LUÍS CLÁUDIO DE 

OLIVEIRA

luis.oliveira@uerj

.br

Pedagogias Civilizatórias de Terreiro: 

Um experimento com o Ilé Asè Ògún 

Àlákòró 0

O projeto visa atuar na formação de professores e pedagogos, tendo como 

eixo contribuir para a identificação, o reconhecimento e respeito às diferentes 

concepções do sagrado, inerentes à diversidade religiosa existente na 

sociedade brasileira e em geral repelida na construção do currículo escolar.  

Tem como local de desenvolvimento os municípios de Magé e Guapimirim, 

na região da Baixada Fluminense, esta recorrentemente presente nas mídias 
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5273 FEBF

ANA PAULA PEREIRA 

DA GAMA ALVES 

RIBEIRO

anapalvesribeiro

@gmail.com

Periferia - Revista do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, Cultura 

e Comunicação em Periferias Urbanas 1

A Revista Eletrônica Periferia, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias Urbanas da UERJ/FEBF 

(PPGECC), é um periódico semestral, voltado para a publicação de textos 

inéditos na área de Educação, Ciências Humanas e Sociais. A revista publica 

artigos e resenhas nacionais e internacionais, e pretende incentivar e integrar 

a prática da pesquisa científica entre alunos de Graduação e Pós-Graduação, 

5129 FEBF
LEANDRO TRINDADE 

PINTO

leandrotrindadep

@yahoo.com.br

Práticas educativas entre a 

comunidade escolar e a universidade: 

Uma proposta de intervenção para 

atividades de educação ambiental em 

Duque de Caxias-RJ

0

Os problemas ambientais em determinados espaços geográficos refletem 

claramente as relações econômicas/sociais sofridas por determinados grupos 

marginalizados. A região correspondente a cidade de Duque de Caxias, na 

baixada fluminense no estado do Rio de Janeiro é um típico caso como as 

populações marginalizadas sofrem com os problemas ambientais mais que 

os outros grupos sociais. Estes grupos ditos marginalizados, seja as 

5710 FEBF

ANA PAULA PEREIRA 

DA GAMA ALVES 

RIBEIRO

teseap@gmail.co

m

Registros e Memórias afro-

diaspóricas e suas imagens no Estado 

do Rio de Janeiro: Movimentos, 

Festas e Performances

0

O projeto “Registros e Memórias afro-diaspóricas e suas imagens no Estado 

do Rio de Janeiro: Movimentos, Festas e Performances” tem como objetivo 

refletir sobre as imagens da população negra no Estado do Rio de Janeiro, 

possibilitando, por meio de um trabalho articulado de memória do que existe 

em arquivos públicos, acervos privados, álbuns de família e um sistemático 

trabalho fotográfico e filmográfico de eventos as inúmeras possibilidades de 

5182 FEBF
ADRIANA DO CARMO 

CORRÊA GONÇALVES

dendrikagoncalve

s@gmail.com

Sambando a gente aprende: uma 

experiência de formação pedagógica 

em espaços não escolares 0

Ainda que a Resolução CNE/CP 2º de 1 de julho de 2015 reconheça a 

atuação do pedagogo em espaços não escolares, as oportunidades 

curriculares fora do âmbito escolar são raras, muitos currículos de Pedagogia 

se concentram na formação de professores e, por vezes, pouco contribuem 

para o pedagogo não escolar. Com o escopo de possibilitar experiências de 

formação pedagógicas para além do espaço escolar, pensamos nas escolas 

4216 FEBF

MARIA DE FATIMA 

LINS B DE PAIVA 

ALMEIDA

projetos.mfatima

@gmail.com

Tecendo a manhã

0

Numa sociedade letrada é inaceitável  o nível de exclusão proporcionado pelo 

analfabetismo e por  outras formas de  alijamento  do conhecimento formal. 

As vítimas do problema  não têm poder político nem recursos econômicos 

para reverter a situação. Cabe a  nós, educadores, o desafio de  mudar este 

quadro, a partir de nossa atuação e diálogo com nossos pares:  “Um galo 

sozinho não tece uma manhã”, como diria o poeta. 

5217 FEBF LUCIANA PIRES ALVES
luciana.alves@ue

rj.br

Trajetos infantis: poéticas de 

aprender, políticas da proximidade e 

um ethos da amizade 1

Os trajetos infantis versam sobre as invenções com as crianças de nossos 

horizontes problemáticos as quais permitem elaborar coletivamente 

epistemologias que rivalizem com as linhas abissais de produção da não 

existência e da redundância ou obsolência da vida em espaços periféricos. 

Assim, nosso plano de atuação envolve: as poéticas do aprender ou modos 

inventivos de criação de sentidos; as políticas da proximidade,  porque não 

5547 FEBF

MARCELLA DA SILVA 

ESTEVEZ PACHECO 

GUEDES

marcella.guedes

@uerj.br

Universidade e Escola na Formação 

de Professores: Ações Conjuntas, 

Saberes Ressignificados 0

O Projeto de Extensão "Universidade e Escola na Formação de Professores: 

Ações Conjuntas, Saberes Ressignificados" tem por objetivo promover 

diálogos formativos na universidade e nas escolas estaduais de formação de 

professores (ensino médio), ambos espaços socialmente referenciados para 

a profissionalização docente. O intuito é promover parcerias de formação 

docente a fim de que possamos ter um diálogo na formação de professores 

833 FEBF ICLEA LAGES DE MELO
pinba.uerj@gmail

.com

UNIVERSIDADE, COMUNIDADE E 

PREFEITURA: UMA INTEGRAÇÃO 

POSSÍVEL. 1

Trata da reflexão sobre a integração Prefeitura, Universidade e Centro de 

Atividades Comunitárias de São João de Meriti. Este município está 

localizado na Baixada Fluminense, região que desenvolveu em sua história o 

espírito de luta, tendo em vista a característica que a representa por se tratar 

de uma região onde a infra-estrutura não oferece condições de qualidade de 

vida à sua população. Este projeto pretende articular a Universidade com a 

6056 FEBF
ALITA VILLAS BOAS DE 

SA REGO

alitasa.rego@gm

ail.com

WEBTV FEBF: Uma TV menor da 

periferia do Rio de Janeiro

0

O projeto WEBTV FEBF, ao mesmo tempo teórico e prático, tem como 

objetivo principal investir na interação entre a universidade e a comunidade 

do entorno, a partir da produção e divulgação do conhecimento produzido 

durante as pesquisas sobre as interfaces entre comunicação, educação e 

tecnologia audiovisual que ocorrem nos laboratórios que compõem a Central 

de Produção Multimídia Kaxinawá (CPMK): Laboratório de pesquisas 
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5955 FEN
VALERIA BARBOSA 

GOMES
valeriag@uerj.br

Acessibilidade em comércio e 

serviços: o consumidor e a Lei 

Brasileira de Inclusão 0

Este projeto destina-se a estudar estabelecimentos de comércio e serviços 

na disciplina de Planejamento das Instalações do Departamento de 

Engenharia Industrial da Faculdade de Engenharia, com foco nos princípios 

do layout e análise quanto ao acesso e acessibilidade às áreas atendendo ao 

disposto na Lei Brasileira de Inclusão visando compreender a realidade de 

acesso das pessoas aos diversos tipos de comércio, lojas e afins  e difusão 

5858 FEN
CARLOS AUGUSTO 

ARENTZ PEREIRA

arentz.uerj@gma

il.com

Apoio aos discentes na realização do 

Ciclo Anual de Palestras em 

Engenharia Ambiental e Sanitária 0

A formação de Engenharia Ambiental e Sanitária na UERJ é recente e os 

alunos seguem ávidos por perceber a aceitação desta profissão pelo 

mercado. Para obter uma visão das oportunidades desta formação 

profissional, o corpo discente do Departamento de Engenharia Sanitária e do 

Meio Ambiente da Faculdade de Engenharia da UERJ, tem programado 

eventos que pretendem promover a visibilidade deste curso e ao mesmo 

5967 FEN
ROBERTO BRESSAN 

NACIF

RBNACIF@YAHO

O.COM.BR

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 

ENGENHARIA A DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - DPGE/RJ

1

O crescente aumento do número de processos judiciais no Estado do Rio de 

Janeiro vem, ao longo do tempo, demandando profissionais que atuam na 

área de perícias e avaliações, cujo objetivo final é auxiliar os magistrados nas 

tomadas de decisões. A partir do momento que os conflitos alcançam a 

esfera judicial, a produção da prova pericial tende a ocupar um espaço 

significativo, tornando-se um importante instrumento e fornecendo o suporte 

5906 FEN
PAULO EDUARDO 

DARSKI ROCHA

paulo.rocha@uer

j.br

CANAL DA ELÉTRICA

0

O “Canal da Elétrica” apresenta-se como um meio facilitador no processo de 

aprendizado dos conceitos básicos de eletrotécnica, técnicas de instalações 

elétricas prediais e industriais, fundamentos de máquinas elétricas, eficiência 

energética, sustentabilidade e geração de energia elétrica. Neste canal, que 

utilizará o YouTube como plataforma, serão publicados videoaulas e 

entrevistas produzidas em parceria com a TVUERJ, palestras e trabalhos 

5344 FEN
FREDERICO 

CELESTINO PONTES

fredericocpontes

@gmail.com

Circuitos Integrados CMOS didáticos.

0

Deseja-se projetar, construir (gratuitamente, com o apoio de uma ONG 

internacional – MOSIS) e testar em diversas instituições (CEFET, FAETEC , 

UFRJ e UERJ), circuitos integrados CMOS para fins didáticos.  Cada circuito 

integrado construído será testado nos laboratórios didáticos destas 

instituições. Práticas de laboratório serão definidas, testadas e divulgadas, 

para auxiliar o uso dos dispositivos em aulas de laboratório. Uma vez 

6001 FEN
SILVIA DOS REIS 

ALCÂNTARA DUARTE

Silvia.reisduarte

@gmail.com

DIFUSÃO DO USO EFICIENTE DA 

CALCULADORA FINANCEIRA HP-12C

0

O presente projeto de extensão objetiva preparar todos aqueles que tenham 

interesse em utilizar uma ferramenta, a calculadora HP-12C, na sua rotina 

profissional para resolver problemas relacionados a área financeira. 

Com o advento da internet a calculadora HP-12C , cujo uso ficava restrito a 

um pequeno grupo, passou a poder ser utilizada por qualquer pessoa que 

tivesse acesso à rede. Assim, mesmo aqueles que não podem ou não 

5850 FEN
CARLOS AUGUSTO 

ARENTZ PEREIRA

arentz.uerj@gma

il.com

Explorando o mercado de trabalho de 

Engenharia Ambiental na área de 

Energia 0

O projeto visa propiciar a participação de alunos inscritos ou que já tenham 

cursado a disciplina de Planejamento Energético e Recursos Renováveis em 

eventos profissionais que tratam de temas da área de energia. Nestes, são 

apresentados e discutidos os temas de interesse atuais do mercado, 

relacionados à energia e à formação de Engenharia Ambiental e Sanitária. 

Estas participações tem oferecido oportunidade de contato com empresas 

5656 FEN
DERCIO SANTIAGO DA 

SILVA JUNIOR

derciosjr@gmail.

com

Fomento a Inovação em Saúde

0

O projeto visa organizar uma lista de demandas do Complexo de Saúde 

(HUPE, PPC etc) da UERJ de modo a oferecer aos alunos e professores de 

TCC oportunidades de desenvolvimento de temas reais que, eventualmente, 

resultem em produtos (tanto dispositivos quanto softwares ou combinação de 

ambos) inovadores que possam se constituir em negócios. O HUPE se 

dispõe a apoiar a prototipagem e a divulgação. Faz parte do acordo que a 

5132 FEN
DERCIO SANTIAGO DA 

SILVA JUNIOR

derciosjr@gmail.

com

Gestão de Conhecimento em Saúde

0

Este projeto é o desdobramento do que aconteceu no complexo de saúde da 

UERJ ao longo dos anos de 2016, 2017 e 2018. Naquele projeto 

pretendemos colaborar com o desenvolvimento de instrumentos 

informacionais para apoiar a implantação do ERP.

Com a finalização do processo de implantação do ERP, nosso foco agora se 

amplia para colocar nossa experiência a disposição de outras unidades de 
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5522 FEN
GIL ROBERTO VIEIRA 

PINHEIRO
gilp@uerj.br

GRUPO DE FOGUETES DO RIO DE 

JANEIRO

1

O Grupo de Foguetes do Rio de Janeiro, GFRJ, visa dar continuidade às 

atividades já em curso de desenvolvimento, testes e lançamentos de foguetes 

com alcances previstos, inicialmente de até 3.000 m de altitude em 

lançamentos verticais, carregados com sistema de recuperação (paraquedas) 

inteligente, acionado por monitoramento interno da variação da velocidade e 

altura do foguete, bem como carregado com diversos tipos de componentes 

5180 FEN THAIS SPIEGEL
thais@eng.uerj.b

r

Inovação em Projeto e Gestão de 

Operações

0

O ambiente das operações passou por mudanças significativas na última 

década, colocando desafios a forma como as operações são percebidas e 

praticadas. Dois dos mais notáveis desafios decorrem do nível crescente de 

complexidade e incerteza. Historicamente o foco da área era principalmente 

em ambientes de produção, mas hoje o campo também abrange questões 

pertinentes à P&D, serviços, cadeias de suprimentos e varejo. Esta 

5871 FEN RICARDO MIYASHITA
ricardomiya@gm

ail.com

Jogos para Treinamento de 

Estudantes e Profissionais de 

Engenharia de Produção 0

A utilização de jogos para treinamento profissional vem se tornando uma 

prática cada vez mais utilizada no Brasil por proporcionar diversos benefícios. 

Esse projeto visa desenvolver jogos de simulação voltados para o 

treinamento em Gestão para estudantes e profissionais de Engenharia de 

Produção. Para o desenvolvimento dos jogos será utilizada o método 

Business Game Canvas, que sistematiza o processo de desenvolvimento, 

4587 FEN
ANDRE RIBEIRO DE 

OLIVEIRA

ribeiro74@gmail.

com

Oficina de Plano de Negócios – da 

bancada de pesquisa para o mercado

0

A presente proposta intitulada “Oficina de Plano de Negócios – da bancada 

de pesquisa para o mercado” visa fundamentalmente criar uma base sólida 

de conhecimentos para a elaboração de planos de negócios, com objetivo de 

capacitar empreendedores acadêmicos (alunos, professores, pesquisadores 

e técnicos da UERJ e de outras universidades) no estabelecimento de um 

projeto de negócio bem sucedido, sob o ponto de vista técnico e comercial, 

6028 FEN
ELAINE CAVALCANTE 

PEIXOTO BORIN

elaine.borin@uer

j.br

Orientação Vocacional dos Cursos de 

Engenharia, Administração e 

Contabilidade 0

O projeto de extensão “Orientação Vocacional dos Cursos de Engenharia, 

Administração e Contabilidade ” tem como objetivo principal ajudar adultos e 

jovens a definir uma área profissional para ingressar na graduação. Esse 

processo de orientação será possível através da colaboração de alunos e 

professores de graduação e pós graduação (mestrado acadêmico), dos 

cursos de administração, ciências contábeis e engenharia.

5799 FEN
NORBERTO 

MANGIAVACCHI

norberto@uerj.b

r

Precious Plastic UERJ

0

O projeto Precious Plastic UERJ nasce com o propósito de diminuir o impacto 

ambiental causado pelo descarte ineficiente da população e tornar um 

gerador de renda para a mesma.

Os plásticos em sua grande maioria, são utilizados por alguns minutos e 

então depositados em aterros sanitários, esgotos e mares, onde se mostram 

presentes por séculos até serem decompostos. Sintoma claro da má 

556 FEN
LUIZ ARTUR 

PECORELLI PERES
lspv@uerj.br

Produção e Divulgação de 

Audiovisuais Educativos sobre 

Veículos Elétricos 0

Neste projeto são produzidas audiovisuais e promovidas palestras, 

conferências, cursos, exposições e visitas técnicas, inclusive às instalações 

do Laboratório de Sistemas de Propulsão Veicular – LSPV. Este conjunto de 

atividades objetiva disseminar os conhecimentos sobre a eletrificação do 

transporte rodoviário decorrentes das pesquisas efetuadas no âmbito do 

Grupo de Estudos de Veículos Elétricos – GRUVE da Faculdade de 

4584 FEN
GILBERTO MENEZES 

MORAES

gmoraes3@uerj.

br

Projeto Acadêmico para Empresa 

Júnior de Engenharia Hidros 

Consultoria 0

A Hidros Consultoria é uma empresa júnior de engenharia da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, criada em 1998, sediada na Faculdade de 

Engenharia, designada como “HIDROS CONSULTORIA- EMPRESA JUNIOR 

DE ENGENHARIA DA UERJ”, CNPJ: 03.334.068/0001-03 – data de abertura: 

03/05/1999, inserida no pool de empresas catalogadas no INOV UERJ, há 8 

anos. As finalidades da empresa são: Simular para os estudantes de 

2445 FEN
ELMO RODRIGUES DA 

SILVA

elmorodrigues@y

ahoo.com.br

Projeto COGERE: consumo 

sustentável e gerenciamento de 

resíduos 1

O projeto Cogere foi iniciado em 2007 com a missão de produzir e divulgar 

informações em prol da sustentabilidade socioambiental. Atualmente ele está 

vinculado ao Departº de Eng. Sanitária e do Meio Ambiente da Faculdade de 

Engenharia da UERJ.  Ele é desenvolvido por professores, técnicos e alunos 

da graduação e da pós-graduação envolvidos na temática da sustentabilidade 

e resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei n. 12.305, 
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6115 FEN

ANA GHISLANE 

HENRIQUES PEREIRA 

VAN ELK

anavanelk@gmail

.com

Projeto de Realização de uma Feira 

Grátis da Gratidão na Uerj

0

No Brasil foram gerados 78 milhões de toneladas de resíduos em 2017 de 

acordo com a Abrelpe 2018, situando o país como um dos maiores geradores 

de resíduos do mundo. Dos resíduos gerados 50% aproximadamente vão 

para os aterros sanitários, enquanto o restante vai para os lixões e aterros 

controlados. No Brasil apenas um pequeno percentual dos resíduos são 

reaproveitados e reciclados. O fato de haver percentuais baixíssimos de 

5141 FEN THAIS SPIEGEL
thais@eng.uerj.b

r

Projeto e Gestão de Operações de 

Saúde

1

Os Sistemas de saúde devem ser projetados e geridos para lidar tanto com 

uma grande variedade de roteiros assistenciais quanto com um grande 

volume de pacientes a serem atendidos. Trata-se de um caso complexo para 

as soluções de gestão da produção. Neste contexto, o presente projeto 

procura promover uma maior aproximação entre alunos, pesquisadores e 

docentes da Engenharia de Produção e as Unidades de Saúde, 

5140 FEN THAIS SPIEGEL
thais@eng.uerj.b

r

Projeto e Gestão de Operações na 

Administração Pública

1

O presente projeto vale-se de uma maior aproximação entre alunos, 

pesquisadores e docentes da Engenharia de Produção e a Administração 

Pública, inicialmente fomentado por meio do Termo de Cooperação Técnica 

01/2015, conforme processo no E-01/001/316/2014, firmado entre a 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG e a Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.

5866 FEN RICARDO MIYASHITA
ricardomiya@gm

ail.com

Tratamento e análise de dados de 

eventos adversos no HUPE

1

O presente projeto tem como objetivo primário a melhora do registro de 

notificações de eventos adversos no Hospital Universitário Pedro Ernesto. 

Para alcançar esse objetivo foi desenvolvido um sistema informatizado online 

para coleta dessas notificações. Os requisitos desse sistema foram 

levantados através de entrevistas não estruturadas com representantes do 

setor de enfermagem e da coordenação de assuntos técnicos. Dessa forma 

5816 FEN
ANDREI GIORDANO 

HOLANDA BATTISTEL

andrei.uerj@gma

il.com

UERJBotz – Equipe de Robótica da 

UERJ

1

Primeira equipe de robótica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

fundada em 2013 por alunos do Ramo Estudantil IEEE UERJ. A equipe busca 

proporcionar a seus associados condições necessárias à aplicação prática de 

seus conhecimentos teóricos relativos à formação profissional, promovendo 

seu desenvolvimento técnico e acadêmico. Os robôs são desenvolvidos a 

partir de projetos totalmente elaborados pelos estudantes e supervisionados 

5425 FFP
PHILLIPE VALENTE 

CARDOSO

phillipe.cardoso

@uerj.br

A CARTOGRAFIA COMO 

FERRAMENTA DE ANÁLISE E 

COMPREENSÃO DO ESPAÇO ESCOLAR 0

Apesar da popularização da cartografia e as geotecnologias está presente em 

nosso dia a dia, através de representações cartográficas, nos meios de 

transporte, televisão, smarthphones entre outros, existe ainda uma barreira a 

ser transporta na chamada cartografia escolar. Atualmente existem poucas 

atividades que não se restrinjam as representações cartográficas dos livros 

didáticos, sendo assim a compreensão de conceitos geográficos por vezes 

4442 FFP
FLAVIA VENANCIO 

SILVA

flaviavenanciobr

@yahoo.com.br

A célula atrás das lentes do 

microscópio

1

O ensino sobre as células apresenta conceitos muito abstratos aos alunos do 

ensino básico e estes precisam desenvolver a habilidade de imaginá-la como 

uma unidade viva e dinâmica, porém os livros didáticos apresentam modelos 

que não dão conta de esclarecer os estudantes sobre a diversidade de 

tamanho, forma e função relacionadas a estas unidades que compõem os 

seres vivos.  Aprender células sem a experiência de observá-las com o 

5877 FFP
AMANDA LIMA DE 

ALMEIDA

amanda.almeida

@uerj.br

A CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES 

DE PRÁTICA NO CONTEXTO DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS E BIOLOGIA DE SÃO 

GONÇALO

1

Este projeto tem o objetivo de aproximar a universidade e a escola por meio 

da construção de comunidades de prática formadas por professores de 

ciências e biologia, licenciandos e pesquisadores da área de ensino. 

Adotamos esse modelo de interação e formação, pois consideramos que a 

comunidade de prática é um espaço privilegiado de mediação que favorece a 

produção de conhecimento sobre esses dois universos educacionais a partir 

5075 FFP
GLAUCIA BRAGA 

LADEIRA FERNANDES

glaucb@uerj.com

.br

A Faculdade de Formação de 

Professores em diálogo com a rede 

estadual de São Gonçalo: 

Aproximando Universidade e Ensino 

Médio.

1

A formação universitária qualifica e prepara os sujeitos para as profissões. 

Atualmente, ter um diploma de nível superior é requisito importante para a 

vida profissional. Neste contexto, a democratização do espaço universitário 

tem sido objeto de preocupação por parte da sociedade e do Estado. As 

políticas de ação afirmativa nas universidades mostram o esforço para 

ampliar a acessibilidade de parcela da população, antes excluída das 
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5067 FFP
SUELI DE LIMA 

MOREIRA

limamoreirasueli

@gmail.com

A formação docente centrada na 

escola como estratégia pedagógica

1

A partir da compreensão de que a formação de professores é uma área do 

conhecimento, constituída de investigação teórica e prática, busca-se 

explorar as relações entre Universidade e Escolas, como campo de extensão 

e pesquisa pedagógica na cidade de São Gonçalo a através de:

1. instauração de um "Espaço de Formação" (um espaço/tempo de reflexão 

conjunta na formação e atuação docente e discente- que não assume 

1514 FFP
RICARDO TADEU 

SANTORI

rsantori.uerj@gm

ail.com

A observação das aves como 

atividade motivadora para o ensino e 

a aprendizagem nas áreas de Ciências 

e Biologia.

1

As aves são animais que chamam a atenção pelas cores, canto, 

comportamentos facilmente observáveis e pela sua presença no cotidiano da 

maioria das pessoas. Além disso, pelo fato de muitas espécies serem 

diurnas, estes animais são considerados bons modelos para estudos de 

comportamento e ecologia. Um simples passeio por ruas, praças e jardins, 

pode revelar a presença de muitas e interessantes espécies de aves nativas 

5398 FFP
FLAVIA ALVES DE 

SOUSA

viasousa@hotmai

l.com

A PRÁTICA DO BRINCAR NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL E OS 

PROCESSOS DE  INCLUSÃO E/OU 

EXCLUSÃO DA DIFERENÇA: A 

CONTRIBUIÇÃO DO  ESTÁGIO PARA A 

0

Este projeto objetiva realizar atividades reflexivas e formativas no âmbito da 

educação infantil, sobre como a brincadeira pode contribuir para os 

processos de inclusão e/ou exclusão da diferença. As novas orientações 

curriculares para a educação infantil (2009) abordam a brincadeira e a 

interação como eixo norteador do currículo. Ademais, orienta também para o 

reconhecimento e valorização das diferentes culturas e povos, destacando 

6131 FFP
JORGE ANTONIO DA 

SILVA RANGEL

fidelrangelniphei

@gmail.com

Antônio Gramsci: pedagogia e ação 

política na educação

0

Este projeto tem por interesse compreender através do pensamento social de 

Antonio Gramsci como se constituiu suas concepções pedagógicas de crítica 

ao espontaneísmo intelectual e ao senso comum. Nesta perspectiva, o 

projeto visa articular as discussão em torno da teoria gramsciana, 

considerando para isso, as experiências educacionais brasileiras cultura 

escolar em suas formas de contra-hegemônicas.

5863 FFP
FLAVIA DE OLIVEIRA 

BARRETO

flaviabarreto2011

@gmail.com

Arquivo da Memória do Curso de 

Especialização Educação Básica - 

Gestão Escolar 0

Este Projeto de Extensão se estabelece como um a atividade que pretende 

organizar e disponibilizar digitalmente os registros da memória referentes ao 

Curso de Especialização Lato Sensu Educação Básica – Gestão Escolar.

Possibilitará a criação de uma memória ordenada sobre a participação dos 

alunos e professores de modo a que se consolide a percepção de 

pertencimento a um coletivo cujo maior propósito é o de formar profissionais 

5308 FFP ELOIZA GURGEL PIRES
eloizagurgel@uol

.com.br

Arte, educação e cultura visual: 

Interconexões, práticas e reflexões

1

Ao tomar como referência teórica a abordagem crítica da Cultura Visual, 

propõe-se a criação de um coletivo de arte e cultura com vistas a possibilitar 

ações e reflexões, bem como a experimentação de linguagens – 

especialmente da cultura urbana e da arte contemporânea – que se 

constituam como processos de construção de práticas renovadas e propostas 

metodológicas para a arte e o seu ensino. Este projeto possui como público 

5671 FFP
JOÃO MARÇAL BODÊ 

DE MORAES

vinigeobr@yahoo

.com.br

Atlas Escolares: Uma proposta de 

construção de um Atlas participativo

0

Os Atlas Escolares têm um papel importante na formação do aluno em 

Geografia, uma vez que a utilização de mapas contribui na aprendizagem 

espacial voltada para a compreensão das formas pelas quais a sociedade 

organiza seu espaço através de representações formais deste espaço, como 

por exemplo, os mapas. Desta maneira, este projeto tem como objetivo a 

construção de Atlas Escolares de municípios da baixada fluminense de forma 

472 FFP
PAULO ROBERTO 

RAPOSO ALENTEJANO

paulinhochinelo

@gmail.com

Bibliotecas Populares nos 

Assentamentos Rurais da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro 1

O projeto visa a organização de bibliotecas populares e a produção de 

material didático acerca da luta pela terra e a organização dos trabalhadores 

rurais acampados e assentados no estado do Rio de Janeiro, através do 

resgate e preservação da memória da luta pela terra, colocando o saber 

universitário a serviço destes trabalhadores através da confecção de cartilhas 

e vídeos, de forma coerente com o papel social que a Universidade deve 

4025 FFP LUIS FELIPE SKINNER lskinner@uerj.br

BIOLOGIA MARINHA: UMA FORMA 

DE CONTAR AS HISTÓRIAS DO MAR

0

O desconhecimento e a curiosidade acerca do ambiente marinho sempre 

estiveram presentes no cotidiano da humanidade. Hoeje em dia, apesar do 

enorme conhecimento científico, da grande tecnologia, da diversidade de 

meios de divulgação e da facilidade relativa de acesso, o ambiente marinho 

continua a ser pouco conhecido. Este projeto pretende a partir de diferentes 

tipos de motivação, divulgar as ciências do mar e, sobretudo suas riquezas, 

mailto:paulinhochinelo@gmail.com
mailto:paulinhochinelo@gmail.com
mailto:lskinner@uerj.br
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5252 FFP
HELOISA JOSIELE 

SANTOS CARREIRO

heloisa.carreiro@

uerj.br

CARTAS ENTRE EDUCADORAS(ES) 

DAS INFÂNCIAS: COMPARTILHANDO 

DESAFIOS DA PRÁTICA 1

O presente projeto compreende a importância de se criar espaços de 

formação continuada, através da extensão. Referimo-nos a espaços de 

estudo, de pesquisa, de produção de conhecimento e de reflexão cotidiana 

sobre questões vinculadas à articulação entre a teoria e a prática. Neste 

sentido a referida extensão revela-se também um potente espaço de 

encontro entre os sujeitos da escola e da universidade. Considerando-a como 

5497 FFP
ISABELA HABIB 

CANAAN DA SILVA

isabelahabib@g

mail.com

Cartografia para crianças: Uma 

proposta para a alfabetização 

cartográfica 0

Nos últimos anos o ensino de geografia tem se debruçado em discutir a 

importância da cartografia escolar como um meio de promover uma 

aprendizagem que contribua para a leitura espacial dos estudantes, por meio 

da linguagem cartográfica. Assim, percebe-se a importância do 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem que permitam aos 

docentes trazerem os conteúdos e a linguagem cartográfica para que os 

4337 FFP LUIS REZNIK
lreznik@uol.com.

br

Centro de Memória da Imigração da 

Ilha das Flores

1

Os deslocamentos populacionais entre o Velho e o Novo continente, 

ocorridos desde o século XIX constituem fenômenos de grande interesse 

entre pesquisadores das mais diferentes áreas de estudos. Dessa maneira, 

foram produzidos inúmeros estudos sobre a temática das imigrações, mas 

sobre o sistema de recepção dos imigrantes as pesquisas são escassas. O 

Centro de Memória tem contribuído para o desenvolvimento destas pesquisas 

6024 FFP
ELISETE TAVARES DOS 

SANTOS JORGE

elisetetavares.pr

of@gmail.com

CINEMA E IMAGENS DO  MUNDO

1

O projeto "Cinema e Imagens do Mundo" fixado na Faculdade de Formação 

de Professores da UERJ, é um projeto que tem como principal objetivo a 

construção de uma relação entre a FFP, e por consequência, a universidade, 

com as turmas de terceiro ano do Ensino Médio das Escolas Públicas de São 

Gonçalo e das diversas experiências de organização de pré-vestibulares 

populares existentes no município, através do cinema. A relação, que 

5352 FFP
MONICA FERREIRA DE 

FARIAS

bcmarcos_alenca

r@yahoo.com.br

Cinema Falado – O Uso da 

Cinematografia Como Fonte  no 

Processo de  Formação Docente e sua 

Aplicabilidade nas Práticas 

Pedagógicas

1

Esta Projeto de Extensão está vinculado ao grupo de pesquisa do Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa em História da Educação e Infância 

(NIPHEI/FFP/UERJ) e objetiva o estudo e a análise das práticas pedagógicas 

produzidas a partir do processo de formação docente e das experiências 

vivenciadas pelos professores do ensino fundamental em um ambiente 

escolar.

6140 FFP
DANIELA FABRINI 

VALLA

danifabrini@gma

il.com

Clube de Ciências da FFP: integrando 

educação científica e formação 

docente 1

O Clube de Ciências da FFP  tem por objetivo ser um  ambiente não formal 

de ensino e aprendizagem em Ciências para estudantes da educação básica 

das escolas públicas do entorno da Faculdade de Formação de Professores 

da UERJ. Neste espaço, os estudantes poderão vivenciar atividades de 

iniciação ao ensino de Ciências por investigação e também atividades lúdicas 

e reflexivas que os auxiliem no desenvolvimento das habilidades para a 

5862 FFP
MONICA ANTONIA 

SAAD FERREIRA

monicasaad@hot

mail.com

Concepção dos alunos dos ensinos 

médio e fundamental sobre 

Tuberculose e capacitação de 

profissionais de escolas no Município 

de São Gonçalo

1

A tuberculose é uma doença que ainda acomete um grande número de 

pessoas sendo responsável por um alto índice de mortalidade populacional. 

Em 1993, foi declarada como emergência global pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS). De acordo com a OMS, no ano de 2017, aproximadamente 

10 milhões de pessoas desenvolveram essa enfermidade. Desses, 1,3 

milhões foram a óbito.Em 2017, a OMS classificou 22 países com maior 

6099 FFP
MARCELE CÂMARA DE 

SOUZA

marcelecamara@

hotmail.com

Construindo o Laboratório de 

Matemática da Escola a partir de 

Jogos com Material Reutilizado 0

Considerando as dificuldades enfrentadas no ensino da Matemática na 

escola básica e visando e melhorar o acesso a diferentes metodologias, 

partimos de uma reflexão da realidade da sala de aula, onde na maioria das 

vezes são identificadas dificuldades em conteúdos prévios, alunos 

desmotivados e desinteressados, para buscar alternativas para tentar reverter 

este cenário. Considerando que o trabalho com jogos matemáticos é um dos 

5251 FFP
MARCIA LISBÈA 

COSTA DE OLIVEIRA

lisboamarcia@ho

tmail.com

Conversa de Professor:construindo 

relações entre teoria e metodologia 

em uma comunidade de prática 1

O Projeto de extensão Conversa de Professor está ligado ao coletivo docente 

criado em abril de 2016, que reúne professores e alunos de graduação e pós-

graduação do Departamento de Letras da FFP/UERJ, professores do CIEP 

Municipalizado Rosendo Rica Marcos - (CIEP 250), bem como pesquisadores 

ligados a outras IES e à Sub -Secretaria de Apoio Pedagógico da SME/SG. 

Essa comunidade de prática discute teorias e práticas de alfabetização, 
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5074 FFP
ALEXANDRA GARCIA 

FERREIRA LIMA

alegarcialima@h

otmail.com

Diálogos universidade-escola: redes 

de conversação e formação 

continuada – Café com currículo 1

O projeto tem por objetivo promover espaço contínuo de trocas e produção 

de experiências e conhecimentos entre docentes atuantes na educação 

básica, buscando propiciar o exercício do olhar investigativo e da produção 

solidária de conhecimentos e práticas pedagógicas a partir das redes de 

conversação. Entende os diálogos entre as escolas e a universidade como 

um dos espaços propícios à produção de conhecimentos com as escolas e 

5707 FFP
TANIA MARTA COSTA 

NHARY

taninhary@gmail

.com

ECOAR: EDUCAÇÃO, CORPOREIDADE 

E ARTES

1

O Projeto de Extensão ECOAR: educação, corporeidade e artes, vinculado à 

Faculdade de Formação de Professores, da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro,tem por objetivo abarcar e desenvolver  atividades que nascem  

nas/das disciplinas do cursos da Unidade, como  Educação Artes e 

Ludicidade I, II e III  (obrigatórias do Curso de pedagogia FFP/UERJ)  e 

Jogos Educativos e Arte e Educação (eletivas para todas as licenciaturas da 

5807 FFP
ANDRÉ RESENDE DE 

SENNA

senna.carcinologi

a@gmail.com

Ensinando sobre o mundo dos 

Crustáceos

0

O conceito de Biodiversidade é um tanto ambíguo, quando se trata do 

conhecimento geral. Quanto aos crustáceos, a maioria das pessoas remete 

ao nome “crustáceos” apenas organismos de interesse gastronômico e valor 

comercial, como caranguejos, siris, lagostas, lagostins, camarões, pitús, etc. 

Todos esses animais pertencem a apenas uma mesma ordem, Decapoda, 

que corresponde a aproximadamente 25% da diversidade dos Crustacea no 

5720 FFP
PRISCILA CARDOSO 

PETITO
ppetito@uerj.br

Ensino de Matemática - Lógica 

Matemática e a OBMEP

1

Com a finalidade de 

compreender a Matemática desde sua origem,

buscando uma justificativa para o seu ensino em sala de aula é que nos

propomos a desenvolver um estudo detalhado de tópicos da

Matemática. Pretendemos descrever suas origens e sua evolução bem

como mostrar suas aplicações no dia a dia, a fim de amplificar as

5019 FFP
HELLEN JANNISY 

VIEIRA BEIRAL

hellen.jan@hotm

ail.com

ESTRUTURAÇÃO DE UM NÚCLEO DE 

APOIO EXPERIMENTAL EM 

BIOQUÍMICA (NAEB) PARA O ENSINO 

DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

1

O uso da experimentação no ensino de Ciências e Biologia, apesar de ser 

uma ferramenta pedagógica com grande potencial para promover 

competências e habilidades científicas, ainda é pouco e inadequadamente 

explorada no espaço escolar. Esta constatação se fundamenta em algumas 

questões, como: pouco tempo para cumprir o currículo mínimo sugerido aos 

professores pela rede estadual de ensino; falta de um espaço físico para as 

4955 FFP
ARTHUR VIANNA 

FERREIRA

arthuruerjffp@g

mail.com

Fora da sala de aula: Formações, 

Representações e Práticas educativas 

não escolares e/ou extracurriculares 

no município de São Gonçalo

1

O projeto de extensão “Fora da sala de aula: Formações, Representações e 

Práticas educativas não escolares e/ou extracurriculares no município de São 

Gonçalo” têm como objetivos gerais investigar as práticas educativas não 

formais desenvolvidas por instituições socioeducacionais e coletivos de 

profissionais da educação que atuam com projetos extraclasses 

desenvolvidos junto às camadas empobrecidas do município de São Gonçalo 

4226 FFP
MAIRCE DA SILVA 

ARAUJO

mairce@hotmail.

com

Forum de Alfabetização e Leitura em 

São Gonçalo

1

O  “Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita de São Gonçalo” é um 

desdobramento de ações investigativas e visa solidificar parcerias 

interinstitucionais, que já acontecem desde 1996, entre a UFF ( Conversas 

com as professoras), a UNIRIO ( Rede Formad ) e a UNICAMP ( Fala outra 

escola). Parcerias que se estruturam por meio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo como referência a narrativa de professores/as 

5946 FFP
MARCELLO DE 

OLIVEIRA PINTO

marcellouerj@g

mail.com

Fórum Permanente de Estudos em 

Língua e Literatura Inglesa

0

O Fórum Permanente de Estudos em Língua e Literatura Inglesa tem como 

objetivo a construção de um espaço de divulgação das atividades dos 

projetos e programas de extensão  ligadas à formação do 

profissional/licenciando em Língua e literatura Inglesa da Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ.

4699 FFP
MARIA DAS GRACAS 

BRAGA BOTELHO

mgbbotelho@gm

ail.com

GÊNERO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 

PARA UMA REFLEXÃO NA 

FACULDADE DE FORMAÇÃO DE 

1

O Serviço Social da Faculdade de Formação de Professores atua junto aos 

estudantes das licenciaturas, futuros profissionais do magistério. Assim, 

entendemos a importância de inserir, na formação docente, temas que tratam 

das relações hierárquicas na sociedade e a incidência de violência doméstica 

e familiar no município em que estamos inseridos. O presente projeto visa 

estimular, no meio acadêmico, a busca de um olhar crítico sobre os 
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5855 FFP
MARIA CRISTINA DE 

O. DOGLIO BEHRSIN

mcrisdb@yahoo.

com.br

GRUPO DE EGRESSOS DO CURSO DE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA FFP/ UERJ: 

TROCANDO EXPERIÊNCIAS, 

COMPARTILHANDO SABERES E 

CONSTRUINDO A AUTONOMIA 

0

Este projeto pretende promover espaços e tempos para trocas de

experiências e compartilhamento de saberes entre professores da

escola básica de Ciências e Biologia, formados pela Faculdade de

Formação de Professores da UERJ, e os professores formadores. Visa

colaborar com a busca de autonomia destes professores no

desempenho de suas atividades docentes e, ao mesmo tempo,

1489 FFP

RUI ANICETO 

NASCIMENTO 

FERNANDES

historiadesaogon

calo@historiades

aogoncalo.pro.br

História de São Gonçalo: Memória e 

Identidade

1

O Grupo de Pesquisa “História de São Gonçalo: Memória e Identidade” foi 

criado em 1996, com o objetivo de investigar as experiências históricas 

vivenciadas naquela localidade, divulgando o resultado da pesquisa para a 

comunidade acadêmica e para a população inclusiva. Entretanto, ao longo do 

tempo, várias ações foram realizadas nos municípios adjacentes, sempre 

considerando a abordagem sob o recorte da história local um campo 

5502

FFP

CHARLLES DA FRANCA 

ANTUNES
charlles@uerj.br

IMAGENS DA RENOVAÇÃO – 

PRODUÇÃO DE VÍDEOS SOBRE A 

CONTRIBUIÇÃO TEÓRICA DO 

MOVIMENTO DE RENOVAÇÃO 

CRÍTICA DA GEOGRAFIA BRASILEIRA

1

No Brasil, o surgimento de uma divulgação científica própria relaciona-se com 

a produção científica no país, evidenciando uma mobilização e interesse da 

comunidade científica em divulgar suas atividades. Em parte, a ação de 

divulgar ciência insere-se nas discussões internas à comunidade científica 

sobre seu papel social e político, tornando-se um instrumento junto ao público 

de legitimidade do papel da ciência e do cientista. A divulgação científica 

4983 FFP MARIO PIRES SIMÃO
mpiressimao@g

mail.com

Juventude e espaços populares: 

trajetórias formativas para\com a 

universidade 0

Este projeto tem como categorias centrais juventude, espaço popular e 

práticas socioculturais. Ele surge da experiência de trabalho fora da 

Universidade com jovens de origem popular, na mediação de projetos 

culturais e educacionais que tinham como objetivo ampliar espaço e tempo 

destes sujeitos historicamente representados hegemonicamente pelo 

discurso do fracasso e do perigo. O projeto pretende se constituir como um 

5884 FFP
LEONARDO DE 

CARVALHO OLIVEIRA

leonardoco@gma

il.com

Kamuatá agroecologia: diálogo de 

saberes e práticas

0

Agroecologia é uma forma de agricultura que incorpora as questões sociais, 

políticas, culturais, ambientais, energéticas e éticas. É por definição 

multidisciplinar e pode ser vista como uma ferramenta estratégica para a 

transformação da sociedade. Surgiu da confluência entre agronomia, 

ecologia e práticas e saberes tradicionais camponesas e indígenas.  

Como abrange entre outros aspectos, a pesquisa, o ensino e atividades de 

4307 FFP
MONIQUE MENDES 

FRANCO
ritaleal@uol.com

Laboratório Audiovisual Cinema 

Paraíso: política formativa no âmbito 

da convergência de mídias 0

Este projeto objetiva oferecer suporte analítico para (re)cadastramento de 

Programa/Projeto de Extensão junto à Sub-reitoria de Extensão 

(SR3/DEPEXT)da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) tendo 

em vista à consolidação do projeto Laboratório de Audiovisual Cinema 

Paraíso: política formativa no âmbito da convergência de mídias, na 

Faculdade de Formação de Professores da UERJ em São Gonçalo. Situada 

5860 FFP
FLAVIA DE OLIVEIRA 

BARRETO

flaviabarreto2011

@gmail.com

Laboratório de Educação Musical

1

Projeto de Extensão que objetiva consolidar um espaço de debates e 

reflexões sobre a Educação Musical, objeto da Lei 11769/2008. Busca 

estabelecer vínculos com escolas particulares e escolas das redes de ensino 

municipais e estadual para desenvolver propostas práticas de formação para 

Educadores musicais na perspectiva de uma formação crítica e cidadã, 

democratizando o acesso ao patrimônio cultural musical e contribuindo para a 

2242 FFP
MARIA ISAURA 

RODRIGUES PINTO

m.isaura27@gma

il.com

Leitura na CORDELTECA da FFP

1

O projeto tem o objetivo acionar mecanismos de operacionalização da leitura 

e  de dinamização do acervo da Cordelteca Gonçalo Ferreira da Silva. Para 

tanto,  promove encontros com a poesia de cordel, valendo-se de práticas 

diversificadas de leitura e de sessões de contação de histórias veiculadas 

pelos folhetos. As atividades são planejadas e realizadas pela coordenadora 

e a bolsista, com o propósito de propiciar aos participantes dos eventos 

4763 FFP
MARCIA LISBÈA 

COSTA DE OLIVEIRA

lisboamarcia67@

gmail.com

Letrajovem: oficinas de língua 

portuguesa na perspectiva dos 

letramentos críticos para crianças, 

adolescentes e adultos em situação 

de vulnerabilidade social

1

O Projeto tem por objetivo construir referenciais teórico-metodológicos para o 

trabalho pedagógico com a linguagem envolvendo grupos de crianças, 

adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social, numa 

abordagem pautada pela valorização da diversidade e pela ênfase nas 

práticas socioculturais de linguagem e nos (multi)letramentos críticos. No 

desenvolvimento de práticas de leitura e produção de textos, partimos dos 
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5082 FFP
NORMA SUELI ROSA 

LIMA

normalim@gmail

.com

Letras, ensino e diversidade étnica: 

em colaboração com a aprendizagem 

das Culturas afro-brasileira e indígena 1

Auxiliar graduandos, pós-graduandos, gestores, professores e a sociedade 

de um modo geral a desenvolverem práticas  voltadas para a Leitura e o 

debate de temas evocados pelas Literaturas de Língua Portuguesa, além dos 

contributos teóricos antropológico e histórico, em auxílio à aprendizagem das 

culturas afro-brasileira e indígena, que contribuam para uma educação 

etnicorracial, que os auxiliem não somente a repensar metodologias para o 

6089 FFP
SIMONE MARIA 

BACELLAR MOREIRA

simonembmoreir

a@gmasil.com

Literatura e outras Linguagens: 

estabelecendo diálogos de leitura

0

Existem inquietações no espaço escolar e acadêmico e mudanças em 

andamento nos debates e práticas relacionadas às questões que merecem e 

devem ser exploradas na sala de Língua Portuguesa. Há práticas escolares, 

políticas públicas e questões de pesquisa próprias do ensino básico, que 

analisam a necessidade de contextualizar os temas e os conteúdos das 

disciplinas para além dos muros da escola.

5661 FFP
PAULO ROBERTO 

RAPOSO ALENTEJANO

paulinhochinelo

@gmail.com

Memória das lutas pela terra no 

estado do Rio de Janeiro

1

O projeto é resultado de uma colaboração entre grupos de pesquisa de três 

universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, UERJ, UFF e UFRRJ. 

Seu objetivo é promover a realização de cursos e oficinas para professores 

das redes públicas estadual e municipais e para militantes de movimentos 

sociais do campo, com a finalidade de preservar a memória das lutas pela 

terra no estado do Rio de Janeiro. Inclui também a produção de materiais 

6071 FFP

RUI ANICETO 

NASCIMENTO 

FERNANDES

rui.fernandes@u

erj.br

Memorial da Igreja Matriz de São 

Gonçalo: Patrimônio cultural e 

memória local 0

O Memorial da Igreja Matriz de São Gonçalo é uma iniciativa conjunta da 

paróquia de São Gonçalo e a UERJ. Sua Inauguração ocorreu em janeiro de 

2017 e se constitui em um centro de pesquisas e promoções culturais 

dedicado à construção da história, preservação do patrimônio e valorização 

da cultura da cidade de São Gonçalo, destacando o papel desempenhado 

pela Igreja Católica na conformação da localidade. Essa iniciativa surgiu 

6034 FFP
FRANCISCO GILSON 

RODRIGUES OLIVEIRA

francisco.oliveira.

uerj@hotmail.co

m

Memórias e histórias de educadores 

Gonçalenses: o itinerário dos 

veteranos. 0

Este projeto consiste, basicamente, na produção de registros dos itinerários 

de educadores aposentados ou prestes a se aposentar que atuam ou tenham 

atuado profissionalmente, por longos anos, na cidade de São Gonçalo. Ao 

registrar as memórias dos educadores veteranos, o projeto objetiva contribuir 

empiricamente para fortalecer a identidade intelectual do trabalhador da 

educação, “núcleo duro” do reconhecimento da atividade como socialmente 

5920 FFP
ANDREIA OLIVEIRA DA 

SILVA

andolilva@yahoo

.com.br

Nicotina e Etanol na adolescência: a 

informação na prevenção do uso 

abusivo 1

Próximo do centro político e administrativo de São Gonçalo, está localizada a 

Faculdade de Formação de Professores (FFP) da UERJ, uma referência de 

ensino superior de qualidade no leste metropolitano do Rio de Janeiro, região 

carente de infraestrutura e conhecimento científico e que apresenta uma 

grande lacuna no que diz respeito às informações relacionadas com a saúde 

do adolescente. A fim de promover a troca de saberes e experiências entre 

5526 FFP
LOLITA GUIMARÃES 

GUERRA

lolitagg@gmail.c

om

Nós, Bruxas: mulheres no mito, no 

cinema e na história

1

O projeto de extensão "Nós, Bruxas: mulheres no mito, no cinema e na 

história" visa produzir um diálogo entre cinema, mito e história através de 

cine-debates conduzidos pelos membros de sua equipe. Os cine-debates 

configuram eixos para eventos nos quais é possível empreender diálogos 

com discentes de graduação e pós-graduação da UERJ e de outras 

Instituições Públicas de Ensino Superior, assim como professores e 

1179 FFP
MARCELLO DE 

OLIVEIRA PINTO

marcellouerj@g

mail.com

Núcleo de Desenvolvimento 

Lingüístico

1

O Núcleo de Desenvolvimento Linguístico nasceu objetivando ser tanto um 

centro de desenvolvimento de atividades extensionistas como um espaço 

agregador de reflexões  sobre pesquisa, ensino e treinamento de professores 

de línguas estrangeiras oferecido pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro é composto por três eixos de ação: O Curso de Línguas para a 

Comunidade, o Projeto Ações Suplementares e o Fórum de Estudos em 

2149 FFP
MARCIA SOARES DE 

ALVARENGA

marcia.alvarenga

@pq.cnpq.br

Núcleo de Pesquisa e extensão: Vozes 

da Educação: memória e história das 

escolas de São Gonçalo 1

Criado em outubro de 1996 pelas “primeiras vozes” – Professoras Haydèe 

Figueredo (1950-2003), Marta Hees e a Maria Tereza Goudard Tavares, o 

Núcleo de Pesquisa e Extensão Vozes da Educação: Memória e História das 

Escolas de São Gonçalo se institucionalizou com “a motivação, o desejo de 

conhecer, de reconstruir a memória e a História da Educação escolar 

gonçalense, de criar interfaces com as escolas e com os diferentes sujeitos 
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4136 FFP
REGINA RODRIGUES 

LISBOA MENDES

regina.mendes@

uerj.br

O futuro é agora: sensibilização de 

futuros professores na busca por um 

mundo ambientalmente equilibrado 1

Diferentes atividades de Educação Ambiental têm sido realizadas na 

Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, abrangendo a 

comunidade interna e externa em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

O presente projeto tem como objetivos realizar uma análise dos resíduos 

produzidos na FFP e a proposição de medidas mitigadoras. Realizaremos o 

gerenciamento dos resíduos através de práticas de redução, reutilização e 

5050 FFP
JOÃO MARÇAL BODÊ 

DE MORAES

joaobode2@gmai

l.com

Oficinas escolares de geografia: 

diferentes ações didáticas

0

As Oficinas Escolares de Geografia são formas de se trabalhar o conteúdo 

desta disciplina com as diferentes perspectivas da geografia, nas escolas 

básicas do município de São Gonçalo. Visam a promover a interação da 

Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (FFP-UERJ) com as escolas básicas da rede pública de ensino do 

município, bem como a propiciar aos estudantes de graduação em geografia 

4351 FFP ROSANA SOUZA LIMA
rosanasl@yahoo.

com.br

Olhando Itaipu e vendo o mundo

1

O Museu de Arqueologia de Itaipu – MAI - localiza-se na Região Oceânica de 

Niterói-RJ. Encontra-se inserido em meio ao complexo ecossistêmico de 

Itaipu, possuindo em seu entorno habitats relativamente conservados, típicos 

do ecossistema costeiro, caracterizado pela presença de praia, duna, costões 

rochosos, resquícios de Mata Atlântica, banhado e laguna. A estreita relação 

entre os recursos naturais e a história da ocupação humana pode ser 

4834 FFP
VANESSA CHRISTINA 

BREIA

hermilaf@gmail.c

om

Os efeitos da Terapia Assistida por 

Cães no Desenvolvimento Global de 

crianças e adolescentes com 

Transtorno do Espectro Autista

1

O Transtorno do Espectro Autista corresponde a um espectro de condições 

psicológicas caracterizado por comprometimentos na interação social, 

comunicação e comportamentos repetitivos. O Brasil tem envidado esforços 

na elaboração de Políticas Públicas que assegurem a melhoria da qualidade 

de vida de pessoas com deficiência. A partir da Lei n. 12.764/12 - que institui 

a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

1570 FFP
DOUGLAS DE SOUZA 

PIMENTEL

douglaspimentel

@id.uff.br

Parques de Papel e o papel social dos 

Parques. O caso do Parque Estadual 

da Serra da Tiririca 1

O presente trabalho visa a integrar alunos de escolas públicas e privadas e 

comunidades ao Parque Estadual da Serra da Tiririca (Niterói/Maricá – RJ) e 

outros, através de atividades de interpretação da natureza em trilhas e de 

Educação Ambiental (EA) na escola e comunidade. A hipótese a ser 

verificada é a mudança de percepção, promovendo a inserção do indivíduo 

no ambiente com o intuito de fomentar uma visão mais crítica. Pretende-se 

4300 FFP
CATIA ANTONIA DA 

SILVA

catia.antonia@p

d.cnpq.br

Pescando por meio de Redes Sociais: 

promoção e facilitação de pescadores 

artesanais ao direitos e politicas 

públicas para capacitação de 

organização social e de apoio a 

1

A pesca artesanal é considerada pelo Estado brasileiro como atividade 

econômica e de trabalho. Seus

trabalhadores são donos dos meios de produção e realizam a extração de 

pescado ou coleta de mariscos

e caranguejos. Vivem, em geral, em condições de muita pobreza devido à 

estrutura precária de sua

427 FFP
MARIA CRISTINA 

FERREIRA DOS SANTOS
mcfs@uerj.br

PLANTAS MEDICINAIS E TÓXICAS NO 

RIO DE JANEIRO: PROMOVENDO A 

EDUCAÇÃO E A SAÚDE DA 

COMUNIDADE

1

O uso de plantas medicinais pela população mundial é significativo. Dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que cerca de 80% da 

população mundial fez uso de algum tipo de erva na busca de alívio de 

alguma sintomatologia dolorosa ou desagradável e deste total pelo menos 

30% se deu por indicação médica. A utilização de plantas medicinais é 

prática tradicional existente entre os povos de todo o mundo e incentivada 

5929 FFP FABIO SILVA DE SOUZA
geziane17@hotm

ail.com

Polo de Treinamento para a OBMEP 

na FFP

0

O projeto pretende implantar em São Gonçalo um polo de treinamento 

oferecendo cursos de treinamento para alunos do Ensino Médio que desejam 

participar da Olimpíada Brasileira das Escolas Públicas (OBMEP). Além do 

treinamento que será oferecido, nós vamos promover uma competição em 

Matemática para alunos do Ensino Médio e para os alunos da Faculdade de 

Formação de Professores (FFP).

4265 FFP
DOUGLAS DE SOUZA 

PIMENTEL

douglaspimentel

@id.uff.br

POPULAÇÕES TRADICIONAIS E O 

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA 

TIRIRICA: CONSTRUINDO AS PONTES 

PARA A GESTÃO AMBIENTAL E 

CULTURAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

1

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), criado em 1991, pode ser 

considerado um verdadeiro laboratório para a verificação dos fenômenos 

sociais, históricos e biológicos relacionados à interdisciplinaridade dos 

estudos de conservação. Sua proposta de criação resultou da mobilização de 

entidades da sociedade civil organizada. No entanto, apenas em três de 

setembro 2007, houve a sanção dos limites definitivos do Parque. Essa 
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4173 FFP
FABIO VIEIRA DE 

ARAUJO

fvaraujo@uol.co

m.br

Praia limpa é a minha praia

1

O problema da poluição ambiental tem caráter mundial e vem exigindo ações 

preventivas e corretivas para situá-lo em níveis aceitáveis, compatíveis com a 

preservação da qualidade de vida.  Utopia pensar em um mundo atual sem 

poluição, mas minimizar os seus efeitos é uma realidade possível. Pensando 

nisto, este projeto pretende através de uma campanha massiva de educação, 

sensibilizar a população fluminense de que os oceanos são fonte de recursos 

5945 FFP
MARCELLO DE 

OLIVEIRA PINTO

marcellouerj@g

mail.com

Projeto Ações Suplementares

0

O Projeto Ações Suplementares tem como objetivo auxiliar, através de 

atividades pedagógicas diferenciadas, o desenvolvimento das competências 

no uso da língua Inglesa dos alunos da licenciatura em Português-Inglês do 

departamento de letras da FFP. Estas atividades serão organizadas como 

planos individuais de estudo, gerenciados por monitores, que oferecerão 

atenção paticularizada para as demandas de cada licenciando que participar 

5427 FFP
PHILLIPE VALENTE 

CARDOSO

phillipe.cardoso

@uerj.br

Realidade Virtual e Aumentada em 

auxilio ao letramento geográfico

1

A realidade virtual e aumentada torna-se mais presente na vida das pessoas 

e suas aplicações tem conquistado distintos segmentos, a exemplo do ensino 

em sala de aula. Essa inovação tecnológica tem alto custo de 

implementação, carecendo de iniciativas de baixo custo para ampliar o 

acesso a um maior número de pessoas. O objetivo deste estudo é analisar a 

viabilidade do uso da tecnologia de realidade virtual e aumentada como 

5713 FFP
ELAINE FERREIRA 

REZENDE DE OLIVEIRA

oliveiraelaine1@

gmail.com

REDE DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

COM JUVENTUDES POPULARES DE 

PERIFERIAS URBANAS - REDEPOP 1

O presente projeto se constituirá em ações específicas para articular práticas 

extensionistas entre espaços de educação formal e não formal e a Faculdade 

de Formação de Professores – FFP -  da UERJ na região do Leste 

Fluminense,  região metropolitana do Rio de Janeiro. Nesses espaços ele 

será desenvolvido metodologicamente, por meio de oficinas e atividades que 

usarão diversas linguagens na prática pedagógica, tais como: rodas de rap, 

5732 FFP
MARCELO JOSÉ DERZI 

MORAES

marcelojdmoraes

@hotmail.com

Ressonâncias Descoloniais em 

Filosofia e Educação

1

Esse projeto surge a partir da demanda constatada em uma experiência 

vivenciada  no último ano numa escola pública de São Gonçalo, pela 

execução do nosso grupo de estudos e dos nossos projetos de Iniciação 

Científica (I.C.) e Iniciação à Docência (I.D.). Nossos estudos e esses 

projetos, procuram atender a Lei 10639, a saber, o ensino e a prática de 

filosofias africanas e indígenas com estudantes e professores. O intuito deste 

4978 FFP
ROSIMERI DE 

OLIVEIRA DIAS

rosimeri.dias@uo

l.com.br

Revista Interinstitucional Artes de 

Educar

1

A Revista Interinstitucional Artes de Educar - RIAE - é uma publicação 

científica on line, de acesso livre, mantida pelos Programas de Pós-

graduação em Educação das Universidades do Estado do Rio de 

Janeiro/Faculdade de Formação de Professores  (UERJ/FFP); Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/IM-IE) e Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Tem como missão alimentar a arte de 

5401 FFP
MARIA BETANIA 

ALMEIDA PEREIRA

maria.pereira@u

erj.br

Revista Pensares - Linguagens no 

Ensino, na Pesquisa e na Extensão

1

O Periódico Pensares em Revista é vinculado à grande área de Letras e 

integra o Portal de Publicações da UERJ; divulga trabalhos acadêmicos nas 

áreas de Letras e Linguística, Literaturas, Língua Portuguesa, Língua Inglesa  

e Ensino de Línguas ou Linguagens; faz abordagens de  relatos de 

experiências em sala de aula, relatos de pesquisa que apresentem interesse 

para os educadores em geral; apresenta, através de resenhas e ensaios,  

4354 FFP
SHIRLEY DE SOUZA 

GOMES CARREIRA

pplinuerj@gmail.

com

Revista Soletras

1

A SOLETRAS online, ISSN 2316-8838 é um periódico eletrônico do Programa 

de Pós-graduação em Letras e Linguística (PPLIN), vinculado ao 

Departamento de Letras (DEL), da Faculdade de Formação de Professores 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FFP/UERJ. Em circulação no 

suporte online a partir do n.22 (2012), free access, está na plataforma SEER 

e disponível no Portal de Periódicos da UERJ. Com ótima resposta da 

1276 FFP EDUARDO KAROL tamoios@uerj.br

Revista Tamoios - revista do 

Departamento de Geografia -FFP

1

É uma revista aberta à Geografia e à compreensão da prática educativa 

como tradição e como possibilidade do novo, do incerto, do liberto, da 

ativação da sensibilidade e deseja ser capaz de reconhecer o espaço 

humanizado e a difícil arte de aprender-ensinar e ensinar-aprender.
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5706 FFP
VANIA FINHOLDT 

ANGELO LEITE

vfaleite@uol.com

.br

Somando experiências, produzindo 

conhecimentos em Educação 

Matemática com professores da 

educação básica

1

Esse projeto pretende proporcionar aos participantes um espaço de 

socialização, discussão e reflexão sobre as práticas de ensinar e aprender 

números e operações na educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. Assim, se constituirá a formação continuada com os 

professores e coordenadores das escolas de São Gonçalo e adjacências em 

torno das questões de números e operações.

5803 FFP
VANIA MEDEIROS 

GASPARELLO

vaniamgaspar@g

mail.com

Sonhos na escola: narrativas oníricas 

infantis, imaginação e criatividade

1

A educação tem privilegiado o desenvolvimento da razão e da objetividade 

em detrimento das questões subjetivas do humano, tais como a interioridade, 

os sentimentos, a imaginação e a criatividade. O nosso grupo de pesquisa e 

extensão se preocupa com uma abordagem diferente, apoiada principalmente 

na teoria complexa do conhecimento, na psicologia  profunda , nas narrativas 

(auto) biográficas e na sociologia onírica. Entendemos que o ser humano, 

5246 FFP
ARTHUR VIANNA 

FERREIRA

arthur.ferreira@

uerj.br

TEAR: Núcleo de Trocas de 

Experiências de Ensino Aprendizagem 

e Ações Extensionistas em São 

Gonçalo e Regiões Adjacentes.

0

O projeto de extensão TEAR: Núcleo de Trocas de experiências de ensino 

aprendizagem e de ações extensionistas em São Gonçalo e Regiões 

adjacentes têm como objetivo geral promover a articulação entre as ações 

extensionistas produzidas pelos professores do departamento de educação 

da Faculdade de Formação Professores de São Gonçalo com o intuito de 

potencializar os trabalhos desenvolvidos entre os projetos de extensão, 

5939 FFP
HELOISA JOSIELE 

SANTOS CARREIRO

helo.carreiro.uerj

.ffp@gmail.com

TENDA LITERÁRIA NA PRAÇA DOS EX-

COMBATENTES EM SÃO GONÇALO: 

DEMOCRATIZANDO LITERATURA 0

A Tenda Literária é uma ação extensionista que tem os seguintes objetivos: 

promover diálogos entre a comunidade acadêmica e a comunidade no 

entorno ao Campus da FFP-UERJ; oferecer à população um encontro com a 

literatura; promover um mapeamento da relação com literatura e das 

experiências de leitura da comunidade Paraíso e da população que está de 

passagem pela Praça dos Ex-Combatentes e; promover a formação dos 

5270 FFP
PATRICIA ELAINE 

PEREIRA DOS SANTOS

patriciasantosof

@gmail.com

TRAJETÓRIAS DE JOVENS DE ORIGEM 

POPULAR E SENTIDOS DE 

PERTENCIMENTO NOS ESPAÇOS 

EDUCATIVOS:  DIÁLOGOS COM A 

ESCOLA, SOCIOEDUCAÇÃO E 

0

Este projeto evidencia a relação dos jovens, especialmente de origem 

popular, com a os espaços educativos considerados locais dos 

conhecimentos legítimos. Ao trazer a especificidade do caráter educativo, 

trataremos de questões que tangenciam o conhecimento apropriados dos 

sentidos de "educação". Mais precisamente, os sentidos que os jovens 

atribuem na relação com os espaços que se apropria de um projeto complexo 

4808 FFP
ELOISA PORTO 

CORRÊA

andrebraem@ho

tmail.com

UERJ-FFP em Cena: Companhia de 

Teatro e Cinema

1

O presente projeto de extensão objetiva estabelecer uma companhia de 

teatro e cinema na UERJ SG, para debate, adaptação de obras literárias e 

exibição de peças e filmes. Com isso, pretendemos auxiliar artistas, líderes 

comunitários, alunos e educadores de variados segmentos no processo de 

letramento literário e na tarefa de trabalhar Literatura de forma significativa, 

valendo-se do Teatro e do Cinema para fomentar a leitura, promover a 

6130 FFP
GLAUBER ALMEIDA DE 

LEMOS

lemosgal@gmail.

com

Uma receita Botânica: as plantas na 

alimentação

0

Uma proposta para sensibilizar a comunidade das escolas da rede pública e 

privada do entorno da FFP/UERJ da importância dos vegetais, 

particularmente na alimentação de seus alunos, através do levantamento dos 

vegetais que fazem parte dos seus cardápios diários, vem a ser uma ótima 

oportunidade de aliar o ensino e a extensão universitária. Para tanto, além da 

utilização de material didático elaborado durante as aulas de Botânica na FFP 

5395 FFP
BRUNA MOLISANI 

FERREIRA ALVES

bmolisani@gmail

.com

VEM ... COM A GENTE:  LINGUAGEM, 

INFÂNCIA E FORMAÇÃO NA RODA

1

O projeto de extensão aqui apresentado está vinculado à Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ (FFP/UERJ) e tem os objetivos de 

proporcionar experiências com as diferentes linguagens para professores em 

formação inicial e continuada na região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro e promover a reflexão por parte dos professores e demais 

profissionais envolvidos em relação ao trabalho com a linguagem na infância. 

5212 FFP ROSANA SOUZA LIMA
rosanasl@yahoo.

com.br

VENDENDO NOSSO PEIXE - Atividades 

de divulgação científica e reflexão 

sobre o meio em que vivemos 1

Durante as atividades de coleta na região do leste metropolitano do estado do 

Rio de Janeiro conhecemos várias áreas fortemente impactadas e tivemos 

acesso a vários segmentos da população com graus diferenciados de 

interesse pela situação e pela resolução das mesmas. Assim, em alguns 

momentos, acabamos por realizar atividades de divulgação científica não 

planejadas mas muito gratificantes, porque ampliamos a discussão do nosso 
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5675 FGEL
WERLEM HOLANDA 

DOS SANTOS

werlem.santos@

uerj.br

Ações de educação geológica em 

benefício da sociedade

0

O presente projeto de extensão visa fornecer a sociedade um maior 

conhecimento das relação do espaço físico com a ação do Homem. Para 

isso, tem como alicerce temas relacionados a Geologia como ciência. O 

Departamento de Mineralogia e Petrologia Ígnea, por meio de seus 

professores e alunos de graduação tem com o objetivo de desenvolver a 

interdisciplinariedade, contando inclusive com a participação de uma 

5312 FGEL
MARCELO DOS 

SANTOS SALOMAO

salomao.mss@g

mail.com

AS GEOCIÊNCIAS EM NOSSAS VIDAS: 

despertando  o interesse pela Ciência

1

O Projeto “AS GEOCIÊNCIAS EM NOSSAS VIDAS: despertando o interesse 

pela Ciência” é uma iniciativa para divulgar e comunicar ciência junto à 

sociedade, visando motivar alunos e professores para a aquisição de 

competências nessa área de conhecimento. As Geociências atuam em 

estudos socioambientais, geológicas, geográficas dentre outros, de forma 

interdisciplinar, na busca pelo desenvolvimento humano em harmonia com os 

5873 FGEL
HERMINIO ISMAEL DE 

ARAUJO JUNIOR

herminio.ismael

@yahoo.com.br

Carioca Geotour

0

O Carioca Geotour é um projeto de extensão vinculado à Faculdade de 

Geologia (FGEL) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) que 

visa a promoção e divulgação do conhecimento geocientífico do estado do 

Rio de Janeiro.  Como Patrimônio Natural da Unesco, a cidade do Rio de 

Janeiro oferece paisagens únicas que nos remetem a história da formação da 

Terra e da presença do homem.  O conhecimento dessas características 

4962 FGEL
FRANCISCO DE ASSIS 

DOURADO DA SILVA

franciscodourado

1975@gmail.com

Com Ciência – Conscientização do 

Risco de Desastres Naturais, o que 

podemos perder? 0

Todos os anos, centenas de pessoas morrem no Brasil devido a Desastres 

Naturais e a média anual de mortes devido essa causa tem crescido 

anualmente. O Estado do Rio de Janeiro tem ocupado lugar de destaque 

nessas estatísticas, principalmente pelos grandes acidentes que ocorreram 

nos últimos anos. Em 2010 em Angra dos Reis formam 53 mortes e na 

Região Metropolitana, 245 mortos. Em 2011, na Região Serrana do Rio de 

6150 FGEL
CAMILA CARDOSO 

NOGUEIRA

camilanogueira@

uerj.br

Divulgando Geologia - eventos de 

alunos para alunos

0

A área de Geociências abrange cursos que lidam com a visão científica da 

Terra através do estudo de minerais, rochas, movimentos de placas 

tectônicas, atmosfera, oceanos, terremotos, vulcões, processos erosivos e 

fósseis. Esta área se desenvolveu especialmente ao longo dos séculos XIX e 

XX, mas o interesse nela vem desde os gregos e egípcios. A Geologia é uma 

das Geociências e é extremamente importante para a sociedade como um 

5869 FGEL
WERLEM HOLANDA 

DOS SANTOS

werlemholanda

@hotmail.com

Implementação da Empresa Junior de 

Geologia da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro 1

A empresa júnior é uma empresa sem fins lucrativos formada pela união de 

alunos matriculados em curso de graduação em instituição de ensino 

superior, organizados em uma associação civil com o intuito de realizar 

projetos e serviços que contribuam para formar profissionais mais 

capacitados para o mercado de trabalho e comprometidos com o propósito 

de transformar o Brasil (Definição do Conceito Nacional de Empresas 

5872 FGEL
ANDERSON COSTA 

DOS SANTOS

andcostasantos@

gmail.com

Incorporação de tecnologia no 

aprendizado da geociência

0

Tendo conhecimento da importância e potencialidades do acervo do 

Laboratório de Mineralogia (LAMIN) do Departamento de Mineralogia e 

Petrologia Ígnea da Faculdade de Geologia, localizado na sala 4031F, na 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, além da admissão de que a 

divulgação das geociências à sociedade é uma necessidade, a proposta de 

transformar o Laboratório no Museu de Mineralogia UERJ é acreditar que a 

1411 FGEL
HERMINIO ISMAEL DE 

ARAUJO JUNIOR

herminio.ismael

@yahoo.com.br

INSTITUTO VIRTUAL DE 

PALEONTOLOGIA

1

O Instituto Virtual de Paleontologia (IVP) é um projeto de extensão vinculado 

à Faculdade de Geologia (FGEL) da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) que visa a promoção e divulgação do conhecimento científico 

para as comunidades universitárias e não-universitárias do Estado do Rio de 

Janeiro. Neste ano, o projeto visará também a realização de atividades de 

divulgação científica voltadas para as áreas de Geologia, Paleontologia e 

5961 FGEL
MARIA VIRGÍNIA 

ALVES MARTINS

virginia.martins@

ua.pt

Journal of Sedimentary Environments

1

O Projeto consiste no desenvolvimento de um periódico, intitulado Journal of 

Sedimentary Environments (JSEV). Pretende-se que o jornal seja 

internacional e que permita a publicação on-line de trabalhos originais de 

pesquisa desenvolvidos por pesquisadores nacionais e de qualquer parte de 

mundo, em todas as áreas relacionadas com a Sedimentologia, Estratigrafia, 

Ambientes Sedimentares e assuntos relacionados. O JSEV iniciou em 2016 e 
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4209 FGEL
MIGUEL ANTONIO T 

ARAUJO SOUZA

tupinambamiguel

@gmail.com

Projeto Caminhos Geológicos  - 

divulgação e preservação do 

patrimônio geológico do Estado do 

Rio de Janeiro – a participação da 

UERJ

1

A proposta do projeto Caminhos Geológicos na UERJ é divulgar e preservar o 

patrimônio natural através de geoturismo e geoconservação, incentivando o 

desenvolvimento sócio-econômico através da geologia local. O projeto 

elabora sinalização geológica de geossítios e sítios de geodiversidade, 

roteiros geológicos e atividades educativas nos municípios e Unidades de 

Conservação da Natureza fluminenses. Atua também na conservação e 

5895 FIS
ROSANA BULOS 

SANTIAGO

rosanabulos@gm

ail.com

A FÍSICA DOS ESPORTES

0

O objetivo deste projeto é trabalharmos em prol da melhoria do ensino de 

física através de ações pedagógicas colaborativas entre os professores do 

ensino básico (EB), professores de pré-vestibulares sociais, licenciandos de 

física da UERJ, professores universitários. Como também, na promoção de 

divulgação científica para o público em geral nos mais variados espaços. A 

contextualização dos fenômenos físicos se dá através da física presente nos 

1982 FIS
MARIA LUCIA GRILLO 

PEREZ BAPTISTA
mluciag@uerj.br

A Física na Música

1

Este projeto está sendo desenvolvido desde o ano 2005. Em 2006 

recebemos o primeiro auxílio APQ1 da FAPERJ, quando demos início à 

montagem do laboratório de Acústica do Instituto de Física. Em 2014 o 

laboratório foi declarado como UDT – Unidade de Desenvolvimento 

Tecnológico, pelo departamento InovUerj, da SR-2, intitulado LACUSTAMM – 

Laboratório de Acústica Ambiental e Musical. Já recebemos 10 auxílios da 

454 FIS
GISELLE FAUR DE 

CASTRO CATARINO

gisellefaur@gmai

l.com

Com Ciência Física

1

O Projeto Com Ciência Física é um projeto de extensão desenvolvido no 

Instituto de Física Armando Dias Tavares pelo corpo docente da área de 

ensino do Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica. Temos como 

principal objetivo a valorização do processo educativo, cultural e científico na 

área da Física, articulando Ensino, Pesquisa e Extensão para promover o 

diálogo entre a Universidade, a Escola e a Sociedade. Nesse sentido, 

6002 FIS
HELENA BRANDÃO 

MALBOUISSON

helena.malbouiss

on@gmail.com

Introdução à linguagem de 

programação Python

0

Python é uma linguagem de programação de alto nível, atualmente a mais 

usada no mundo, devido a sua simplicidade, alta taxa de aprendizado e 

grande quantidade de bibliotecas disponíveis para os usuários. O trabalho 

proposto é de, além de oferecer cursos para alunos avançados (graduação, 

pós-graduação e afins), também incentivar a meninas e meninos (estudantes 

de escola pública) na Ciência através da linguagem de programação Python, 

6156 FIS MARCIA BEGALLI begalli@uerj.br

Masterclass Internacional em Fisica 

de Particulas

1

O Masterclasses Internacional em Física de Partículas, ou simplesmente 

Masterclass, é um evento de divulgação científica destinado aos estudantes e 

professores do Ensino Médio. Ele permite aos participantes ter acesso ao 

ambiente de pesquisa em Física de Altas Energias. Ao mesmo tempo, 

aprendem sobre o mundo das partículas subatômicas através de 

apresentações acessíveis a não especialistas, ministradas por pesquisadores 

5953 FIS
ALEXANDRE DE 

RESENDE CAMARA

profalexandreca

mara@gmail.com

Modernização dos Experimentos da 

Disciplina Óptica IA Através do Uso 

do Arduíno 0

A disciplina "Óptica IA", oferecida pelo Instituto de Física, é obrigatória tanto 

para o Bacharelado quanto para a Licenciatura. Além de quatro tempos de 

aulas teóricas, há dois tempos de aulas práticas obrigatórias, ministradas no 

Laboratório de Óptica, situado no IF-UERJ. Até o presente momento, os 

estudantes realizam os experimentos utilizando equipamentos que, por 

vezes, já se tornaram obsoletos e, por isso, prejudicam os resultados obtidos 

5536 FIS
JOAO BATISTA GARCIA 

CANALLE

joaocanalle@gm

ail.com

OBA - OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 

ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA

0

Objetivamos organizar a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, 

OBA, entre alunos de ensino fundamental e médio, de escolas públicas e 

privadas, urbanas ou rurais de todo o Brasil. Em paralelo organizamos a 

Mostra Brasileira de Foguetes, MOBFOG, e organizamos também os 

seguintes eventos anualmente: 1) Escola de Astronomia, 2) Jornada de 

Foguetes, 4) Jornada Espacial e selecionamos alunos para participarem da 

1254 FIS
PAULA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO
obfrj@uerj.br

Olimpíada Brasileira de Física

1

A Olimpíada Brasileira de Física (OBF) é um evento nacional realizado 

anualmente desde 1999 pela Sociedade Brasileira de Física. Em 2019 foi 

realizada a vigésima primeira edição. A OBF tem como objetivos usar as 

competições intelectuais com o objetivo de despertar e estimular o interesse 

dos estudantes pela Física, proporcionar desafios aos participantes, 

aproximar a universidade do ensino médio, estimular os estudantes a 
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5902 FIS
BRUNO DE PINHO 

ALHO

brunoalho@uerj.

br

Olimpíada Brasileira de Física da 

Escola Pública

0

A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas é um evento

nacional. No ano de 2012 ocorreu sua primeira edição. A OBFEP visa

usar as competições intelectuais como veículos capazes de: despertar e

estimular o interesse dos alunos pela Física e pelas ciências em geral;

contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica;

proporcionar desafios aos estudantes; além de incentivar os estudantes

6129 FIS
JOAO BATISTA GARCIA 

CANALLE

joaocanalle@gm

ail.com

PLANETÁRIO DIGITAL ITINERANTE

0

O céu está cada vez menos visível nas cidades devido à poluição luminosa e 

atmosférica. Assim, o Planetário Itinerante da UERJ mostrará o céu da cidade 

visitada no dia e hora visitado, mas também permitirá vermos as 

constelações locais, mostrar suas regiões, suas particularidades, suas 

estrelas mais brilhantes, sua mitologia, mostraremos que cada cultura tem o 

seu céu, ou seja, vê diferentes constelações ou diferentes seres no mesmo 

5913 FIS
CLAUDIO ELIAS DA 

SILVA

claudio.elias13@

gmail.com

UMA AVENTURA PELO MUNDO DA 

FÍSICA

0

O presente projeto tem como objetivo discutir conceitos científicos

dentro do cotidiano e elaborar Kits didáticos contendo experimentos

de Física com diferentes ênfases, desde os mais fundamentais ( ensino

fundamental) passando pelo básico (ensino médio), alcançando níveis

mais avançados (ensino superior). Esse projeto visa discutir conceitos

de ciências com ênfase nos fenômenos físicos com o objetivo de

6138 FSS
JUREMA ALVES 

PEREIRA

juremaalves3008

@gmail.com

: PROJETO EDUCAÇÃO E SERVIÇO 

SOCIAL, CULTURA E CIDADANIA COM 

ADOLESCENTES, JOVENS E A 

COMUNIDADE ESCOLAR

0

Este projeto foi elaborado com o intuito de organizar atividades dirigidas aos 

segmentos de adolescentes e jovens, assim como familiares e diferentes 

trabalhadores que atuam em projetos educacionais voltados para este 

público, oportunizando estágio supervisionado para estudantes trabalhadores 

de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da UERJ. O Serviço Social 

da UERJ, tem uma longa trajetória de experiências que articula extensão 

5970 FSS
DAYSE DE PAULA 

MARQUES DA SILVA

daysedepaulamar

quesdasilva@gm

ail.com

ACERVO AUDIOVISUAL DO 

PEGGE/SR3/FSS/UERJ (2)

0

Este projeto está associado ao PROGRAMA DE ESTUDOS DE GÊNERO, 

GERAÇÃO E ETNIA:DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS, da 

Subreitoria de Extensão e Cultura, lotado na Faculdade de Serviço Social da 

UERJ - PEGGE/SR3/FSS/UERJ. A parceria com o Centro de Tecnologia 

Educacional -CTE/UERJ, setor da SR3, tem sido fundamental para a garantia 

da memória e difusão de idéias relacionadas às 

4329 FSS
MARIA HELENA DE 

JESUS BERNARDO

helenabernardo

@uol.com.br

Ações educativas em saúde no 

campo do envelhecimento

0

O presente projeto desenvolverá suas atividades em articulação com a 

equipe multiprofissional do Projeto Promoção da Saúde do Núcleo de 

Atenção ao Idoso - UNATI/UERJ e encontra-se direcionado à formação e 

capacitação de alunos graduandos de Serviço Social no desenvolvimento de 

atividades educativas em saúde voltadas para o público idoso.

Partimos do debate sobre saúde e envelhecimento, bem como as recentes 

4251 FSS VALERIA LUCILIA FORTI
obstrabalho@ya

hoo.com.br

Assessoria em Serviço Social: 

discutindo o trabalho profissional no 

sistema penal do Rio de Janeiro. 0

O projeto de extensão “Assessoria em Serviço Social: discutindo o trabalho 

profissional no sistema penal do Rio de Janeiro” justifica-se pela necessidade 

de desenvolvermos ações que levem à efetiva materialização da indissolúvel 

relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Isso significa considerarmos 

que ao pesquisador não cabe apenas a constatação dos fatos sociais, mas o 

seu desvendamento e também a responsabilidade de contribuir, caso 

4760 FSS
ANA PAULA TATAGIBA 

BARBOSA

aptatagiba@yaho

o.com.br

Cadê? Estavam aqui...! Mudanças 

sociais contemporâneas: discutindo 

classe, gênero, raça e geração 1

Trata-se de projeto de extensão que visa recuperar elementos teóricos e da 

experiência social que nos permitem caracterizar as significativas mudanças 

vivenciadas na transição do século XX para o XXI em diferentes campos, a 

saber: vivência das relações de gênero (com ênfase no estudo dos vínculos 

entre masculinidade, cuidado e violência), luta por direitos sexuais e 

reprodutivos, reconhecimento das diferenças como quesito para a garantia da 

5116 FSS
ANA PAULA 

PROCOPIO DA SILVA

ana.procopio@u

erj.br

CINEAFRO UERJ

0

O CINEAFRO UERJ é uma atividade do Programa de Estudos e Debates dos 

Povos Africanos e Afroamericanos (PROAFRO) que tem como objetivo exibir  

e debater produções de cinema africanas e da diáspora que contribuam nas 

reflexões sobre as relações étnico-raciais e sócio-culturais na 

contemporaneidade.
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2115 FSS
DAYSE DE PAULA 

MARQUES DA SILVA

daysedepaulamar

quesdasilva@gm

ail.com

Educação e direitos humanos em 

gênero e etnia

1

Este projeto é resultado de um projeto de pesquisa intitulado "Novas 

hierarquias profissionais: conhecimento, gênero e etnia " que teve como 

resultado uma experiência iniciada em 2006/1, cadastrada na SR1 em 

2005/2, a partir de solicitação de bolsas de estágio interno. A proposta foi 

bem sucedida, bem avaliada pelos integrantes que manifestaram o seu 

interesse em permanecer na atividade no semestre seguinte. Deste período 

6046 FSS SHEYLA PAITER FREIRE
sheyla.freire@ue

rj.br

Educação,Serviço Social, cidadania 

com crianças, adolescentes e jovens: 

gênero, raça e classe na formação 

profissional com estudantes 

trabalhadores

0

O projeto tem como destaque a articulação da educação no ensino superior 

com as atividades teórico práticas extensionistas em áreas temáticas das 

políticas sociais, organizando processos de assessorias através dos campos 

de estágio do Serviço Social. Este relaciona o debate sobre gênero, raça e 

classe articuladas a infância e juventude e famílias, entrelaçando trabalho, 

cultura e formas de sociabilidade. A prioridade no PESSCCAJ é também, de 

4875 FSS
ELZIANE OLINA 

DOURADO

zizadourado@gm

ail.com

Laboratório de Imagem

0

O Laboratório de Imagem (LI) é um espaço multiprofissional de 

experimentação imagética (estudo, produção e pesquisa) em que as 

imagens, além de objetos, são formas de ver e pensar a realidade (SAMAIN, 

1998, p.11). Através de uma dinâmica horizontal, com as instituições e 

movimentos sociais parceiros, pretende-se implementar uma metodologia de 

intervenção social que articule os recursos imagéticos expressivos, formais e 

6082 FSS
NEY LUIZ TEIXEIRA DE 

ALMEIDA

neylta@hotmail.c

om

Núcleo de sistematização de 

experiências no campo das políticas 

públicas 0

A criação do "Núcleo de sistematização de experiências no campo das 

políticas públicas" resulta de um conjunto de ações de assessoria e de 

educação permanente realizadas ao longo de mais de vinte anos junto aos 

trabalhadores que atuam no campo das políticas públicas de educação, 

socioeducação, assistência social e questão urbana. Constituindo-se agora 

em um espaço acadêmico interdisciplinar de interlocução entre a 

4988 FSS
ANA MARIA DE 

VASCONCELOS

anavasconcelos@

cnpq.br

O bolsista de extensão no NEEPSS: 

resgate da indissociabilidade 

Extensão, Ensino e Pesquisa. 1

O NEEPSS está em atividade e inscrito, formalmente na UERJ e no CNPq, 

desde julho de 2004. Objetiva contribuir na formação acadêmico profissional 

e permanente e na identificação e fortalecimento de uma prática 

interprofissional que traga contribuições a processos emancipatórios, a partir 

da realização de atividades de pesquisa, extensão e ensino, considerados na 

sua indissociabilidade. Desse modo, busca contribuir na: - produção de 

5907 FSS
MARY JANE DE 

OLIVEIRA TEIXEIRA

mary-

teixeira@uol.com

.br

OBSERVATÓRIO DO TRABALHO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS

0

Um dos fundamentos do OBSERVATÓRIO DO TRABALHO E POLÍTICAS 

PÚBLICAS (OTPP) é participar do desenvolvimento científico na área das 

Ciências Sociais aplicadas na UERJ e no município do Rio de Janeiro. 

Entendemos também, que o OTPP pode se constituir em um espaço de 

inserção de estudantes e de profissionais das várias áreas de estudo e 

extensão com conhecimentos que debatem a temática do trabalho no Brasil e 

570 FSS
RODRIANE DE 

OLIVEIRA SOUZA

rodriane.souza@

uerj.br

Projeto Políticas Públicas de Saúde: o 

potencial dos Movimentos Sociais e 

Conselhos do Rio de Janeiro 1

O projeto de extensão e pesquisa busca a articulação entre o ensino 

universitário e as demandas da sociedade, a fim de estimular o intercâmbio 

institucional, sistematizar ações interventivas e criar mecanismos de 

circulação das produções científicas na área da saúde. Tem como eixo de 

ação a gestão democrática e o controle social na área da saúde. Pretende 

fornecer aportes críticos-teóricos que orientemos diversos sujeitos da 

6098 FSS
ISABEL CRISTINA DA 

COSTA CARDOSO

icostac2010@gm

ail.com

Serviço Social, Territórios de vida e as  

 práticas pedagógicas  e populares 

pelo direito à cidade. 1

O projeto  visa estimular o encontro e a troca entre saberes e práticas 

profissionais de formação e de intervenção do Serviço Social e os saberes e 

as práticas da vida cotidiana dos moradores de territórios populares da 

cidade do Rio de Janeiro, na luta pela defesa do direito à cidade. A partir 

desses encontros e trocas objetiva-se a  produção compartilhada e dialógica  

de práticas pedagógicas e populares, inspiradas nas pedagogias da 

6169 GVR
MARIA GEORGINA 

MUNIZ WASHINGTON

mgmwashington

@gmail.com

A UERJ como Instituição Estratégica 

junto aos Municípios Fluminenses

0

O presente projeto visa reunir esforços entre grupos de pesquisadores, 

técnico-administrativos e alunos com a finalidade de trabalhar com diferentes 

acervos vinculados a participação da UERJ nos diversos municípios bem 

como pesquisar junto aos municípios, suas perspectivas e necessidades para 

a busca de diagnósticos e soluções. Qual a inserção da UERJ? No que 

podemos ajudar?
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2801 GVR
RICARDO VIEIRALVES 

DE CASTRO

laboreuerj@yaho

o.com.br

EMPATIA E ATENÇÃO TAMBÉM SE 

EDUCAM NA ESCOLA: UM 

PROGRAMA PARA A PROMOÇÃO DE 

COMPORTAMENTOS EMPÁTICOS E 

PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

1

A necessidade de investimento em estratégias de combate à violência que 

atinge, sobretudo, as grandes cidades como o Rio de Janeiro é a principal 

justificativa para este projeto. Ele se fundamenta em duas variáveis, 

teoricamente, antagônicas à violência: empatia e atenção plena.

EMPATIA: habilidade social composta por três elementos: cognitivo 

(capacidade de adotar a perspectiva do outro e inferir seus pensamentos e

1928 GVR
RICARDO VIEIRALVES 

DE CASTRO

daniellemottabr

@yahoo.com.br

POLÊMICA - Revista Eletrônica

1

A POLÊM!CA - Revista Eletrônica foi criada, em 2002, pelo Laboratório de 

Estudos Contemporâneo/LABORE, com o objetivo de divulgar a produção 

acadêmica e promover o debate acerca de temáticas contemporâneas e, 

como o próprio nome diz, polêmicas. Trata-se de uma revista inteiramente 

eletrônica, interdisciplinar e com periodicidade quadrimestral. Os temas 

usualmente publicados refletem problemáticas socialmente contemporâneas, 

2582 HUPE
ABILENE DO 

NASCIMENTO GOUVEA

abilenegouvea@

uol.com.br

Ações de Profilaxia da Transmissão 

vertical do HIV no Núcleo Perinatal

1

O aumento progressivo da infecção pelo HIV entre as mulheres no Brasil vem 

aumentando a frequência de transmissão materno infantil do HIV. Segundo a 

literatura, a transmissão vertical do HIV, quando não são realizadas 

intervenções de profilaxia, ocorre em cerca de 25% das gestações das 

mulheres infectadas, porém, há uma redução dessa taxa para níveis entre 1 a 

2% com aplicação das recomendações do Ministério da Saúde. Sendo assim, 

4957 HUPE
ABILENE DO 

NASCIMENTO GOUVEA

abilenegouvea@

uol.com.br

Atividade Educativa na gestação, 

parto e puerpério: Ação 

Multiprofissional 1

A gestação, o parto e o puerpério são períodos marcados por intensas 

modificações fisiológicas, sociais, como também psicológicas, não só

da gestante, mas também para toda família. Uma atenção humanizada é 

fundamental para a saúde materno-infantil e exige da equipe

multiprofissional um novo olhar sobre o processo saúde/doença e a 

compreensão da mulher na sua integralidade. As diretrizes para

4339 HUPE
ABILENE DO 

NASCIMENTO GOUVEA

abilenegouvea@

uol.com.br

Banco de Leite Humano do Núcleo 

Perinatal: um grande amigo das 

crianças 0

O Aleitamento Materno é considerado uma ação básica de saúde que visa 

prioritariamente à formação de vínculo afetivo, a nutrição adequada e a 

redução da morbimortalidade infantil, sendo a redução da mortalidade 

materna e infantil um dos objetivos traçados para o milênio. O baixo peso ao 

nascer ou prematuridade, representa importante fator de risco para a 

morbimortalidade neonatal e infantil. O oferecimento de leite humano e 

2949 HUPE
ELIZETE LEITE GOMES 

PINTO

elizeteleite@gma

il.com

Gerenciamento de resíduos sólidos 

recicláveis do HUPE Núcleo Perinatal

0

No ambiente hospitalar grande parte do lixo gerado permite o 

reprocessamento de resíduos cujas matérias primas possam ser reutilizadas, 

reduzindo assim o volume de resíduos para incineração e coleta especial e, 

colaborando para reduzir a poluição ambiental. Com a implantação da 

separação adequada e reaproveitamento dos resíduos recicláveis, o Hospital 

poderá contribuir para a redução desses materiais destinados aos aterros 

6126 HUPE
CAROLINE PEIXOTO 

DOS SANTOS BOAZ

caroline.boaz@u

erj.br

Grupo de Apoio e Coral aos Pacientes 

Laringectomizados Totais do HUPE

0

A cirurgia de laringectomia total implica a necessidade de procedimentos 

agressivos e provoca lesões estéticas e funcionais irrecuperáveis, 

acarretando repercussões biopsicossociais. A perda da fala pode levar o 

paciente a isolar-se socialmente, afastar-se de suas funções profissionais, 

com sentimentos de vergonha e culpa, provocando intensa angústia e 

sofrimento. Os cuidadores sofrem diante da possibilidade da perda de um 

5729 HUPE
HEBREIA MARIA 

RAMOS BARBOSA

hebreiamaria@y

ahoo.com.br

Projeto Kit Direitos Sociais

1

INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA: A Radioterapia do Centro Universitário de 

Controle do Câncer – CUCC/HUPE – atende a mais de 700 pacientes/ano. O 

Serviço Social, entre outras especificidades, atua no CUCC informando sobre 

os direitos sociais do usuário portador de neoplasia maligna e encaminhando-

o a órgãos e instituições. O desconhecimento dos direitos sociais protetivos 

(quase que específicos para esse tipo de adoecimento) acoplados à 

5023 IBRAG
ROSANE MOREIRA 

SILVA DE MEIRELLES

rosanemeirelles

@gmail.com

"PENSANDO-BIOLOGIA": 

ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES 

DIDÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO 

BÁSICA.

0

As novas tecnologias assumem um papel indispensável e incontornável no 

contexto educativo atual. Para a efetiva e eficaz integração das novas 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências dos alunos é importante a experimentação através de 

ferramentas que propiciem um olhar crítico sobre a prática e sobre seu papel 

na sociedade.
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6121 IBRAG NORMA ALBARELLO
lab.verdeinvitro

@gmail.com

Ações de divulgação e inovação no 

setor de produção vegetal

0

O projeto visa à aplicação do conhecimento da área de Biotecnologia Vegetal 

para a produção de plantas cultivadas in vitro, associando o valor ornamental 

e de outros setores econômicos à divulgação científica. Em projeto anterior 

(“Capacitação no setor de produção vegetal”, 2009-2013), o grupo realizou o 

treinamento de jovens e adultos em técnicas de cultivo vegetal, 

desenvolvendo atividades em ONGs, escolas e atendendo a demandas 

4998 IBRAG
DIOGO BENCHIMOL 

DE SOUZA

diogobenchimol

@gmail.com

Anatomia para o ensino Fundamental 

e Médio

1

Com a dificuldade de se manter laboratórios de aulas práticas de anatomia 

nas escolas de ensino médio e fundamental, normalmente os alunos destes 

níveis têm somente aulas teóricas sobre este conhecimento. O objetivo deste 

projeto é abrir as portas do laboratório de Anatomia da UERJ para escolas 

públicas e privadas de ensino médio e fundamental do Estado do Rio de 

Janeiro, para difundir conhecimento, promover o diálogo entre Universidade e 

4645 IBRAG
ANTONIO CARLOS DE 

FREITAS

cienciasuerj@gm

ail.com

Apoio Didático ao Ensino de Ciências

1

O projeto consiste no desenvolvimento de atividades práticas, do projeto 

conceitual ao executivo, para disciplinas de Ciências, Biologia, Física e 

Química no Ensino Fundamental e Médio, considerando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, o Plano Nacional de 

Educação e a Base Nacional Comum Curricular e as demandas dos 

professores no cotidiano de suas salas de aula. (DCN, 2013; PCN, 2014; 

4519 IBRAG ANA MARIA DONATO
amdonato.uerj@

gmail.com

As plantas em nossa vida: do 

alimento ao medicamento, 

equilibrando os ecossistemas 0

Apresentar o estudo da Botânica aos alunos, associando-o a diversas 

situações do dia-a-dia, conscientizando-os da importância das plantas como 

matéria prima necessária à grande parte de nossas necessidades, é o 

principal objetivo deste Projeto. A metodologia prevê o envolvimento dos 

estudantes na realização de diversas etapas do Projeto. Entre estas, a visita 

a diferentes ecossistemas de nosso estado, como a restinga de Grumari e a 

5410 IBRAG
MAURO SANTOS 

VILLAS BOAS

maurovillasboas1

@gmail.com

Avaliação/ Acompanhamento 

Neuropsicológico dos Pacientes 

Portadores de Doenças Neurológicas 

de Etiologia Genética

0

O presente projeto tem com objetivo inicial fazer uma avaliação 

neuropsicológica dos indivíduos portadores da Síndrome do X-Frágil e 

demais patologias neurológicas, e de seus familiares, com o intuito de fazer 

um levantamento do perfil cognitivo destes indivíduos. Mapear as funções 

que estão preservadas e as que apresentam déficit.

Após análise dos resultados e da confecção do mapa cognitivo retornamos 

4186 IBRAG

CELLY CRISTINA ALVES 

DO NASCIMENTO 

SABA

fatima_kzam@ya

hoo.com.br

Ciência e Cultura também são feitas à 

distância!

1

O Presente projeto visa integrar as atividades de divulgação científica e 

cultural realizadas nos Polos de Educação a Distância localizados nos 

municípios de Nova Friburgo, Resende e Magé às comunidades interna e 

externa, com o intuito de ampliar as ações de interiorização da universidade e 

o acesso à educação através da utilização das novas tecnologias de 

informação e comunicação.

5736 IBRAG

CELLY CRISTINA ALVES 

DO NASCIMENTO 

SABA

mcadei@terra.co

m.br

CIÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO E 

AMBIENTE: CONSTRUINDO NOVOS 

CAMINHOS 1

O projeto tem como meta permitir que os estudantes do Curso de Ciências 

Biológicas à Distância do Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes da 

UERJ, planejem e desenvolvam atividades de extensão voltadas para as 

questões relativas à saúde, ambiente e educação. Estas atividades de 

divulgação científica e popularização da ciência devem incentivar a 

participação coletiva e contribuir para a minimização dos problemas 

6114 IBRAG
WAISENHOWERK 

VIEIRA DE MELO
werk@uerj.br

Clube de Observadores de Aves

1

O projeto tem como objetivo criar um clube de observação de aves no 

Município de Magé. Para através dele discutir e promover a educação 

ambiental entre os jovens e demais interessados na observação de aves. 

Apresentar nesta atividade a importância da preservação dos ambientes para 

a sobrevivência das aves e por extensão dos seres humanos.

6143 IBRAG
WAISENHOWERK 

VIEIRA DE MELO

werkvm@gmail.c

om

CLUBES DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO 

NÃO FORMAL PARA ATENDER 

ALUNOS COM VOCAÇÃO CIENTÍFICA 0

As gerações atuais, já nasceram na era digital cercados pelas tecnologias da 

informação e da comunicação, isso gera um desafio aos professores para 

não permanecerem apenas na utilização dos livros didáticos como forma de 

ilustrar as aulas. Quase sempre os exemplos usados nos livros não se 

relacionam à realidade dos educandos, atrapalhando fazer uma correlação do 

conteúdo com a vida cotidiana. A criação de clubes de Ciências pode 
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5520 IBRAG
DANIEL AUGUSTO 

GONCALVES TAVARES

tavares.uerj@gm

ail.com

Correções e atualizações do 

conteúdo de Genética disponibilizado 

na rede mundial de computadores 0

O Brasil tem mais de 8 milhões de estudantes de graduação, e a rede 

mundial de computadores (World Wide Web ou Web) já é a principal fonte de 

consulta para estudo individual.  Entretanto, os graduandos não tem como 

discernir o tipo de informação obtida e identificar as fontes de credibilidade 

cientifica. Encontramos na rede mundial de computadores, sites de Genética 

com quase 250 mil seguidores e vídeos nacionais de genética no youtube 

5519 IBRAG
DANIEL AUGUSTO 

GONCALVES TAVARES

tavares.uerj@gm

ail.com

Criação da “Wikipédia Acadêmica” de 

Genética e do “Wikilivro de Genética 

Básica 0

O Brasil tem mais de 8 milhões de estudantes de graduação, e a rede 

mundial de computadores (“World Wide Web” ou “web”) já é a principal fonte 

de consulta para estudo individual.  A principal fonte de consulta na Web é a 

Wikipédia, um dos dez “sites” mais acessados do mundo, quase sempre o 

primeiro resultado nas buscas pelo Google (principal ferramenta de busca na 

“web”). Apesar da proposta da Wikipédia não ser a de fornecer conteúdo 

5229 IBRAG
ADRIANA HELENA DE 

OLIVEIRA REIS

ahoreis@gmail.c

om

Desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares no suporte ao 

ensino da genética contemporânea e 

suas aplicações.

0

Atualmente, no Brasil, apesar das inovações científicas e tecnológicas 

fazerem parte dos currículos das escolas públicas, grande parte dos alunos 

não contextualiza o ensino de genética que se tem na escola com a sua 

realidade e com a genética contemporânea, frequentemente na mídia. Este 

problema se deve a fatores tais como a complexidade dos conteúdos de 

genética, ao despreparo do professor, ao uso de instrumentos únicos de 

4898 IBRAG
CINTIA BARROS 

SANTOS REBOUCAS
cbs@pq.cnpq.br

Diagnóstico molecular na deficiência 

intelectual e fenótipos associados

1

A deficiência intelectual (DI) é uma condição debilitante que possui elevado 

custo social e econômico. Dentre o vasto panorama etiológico associado à 

DI, a síndrome do X-frágil (SXF) se destaca pela sua alta prevalência, 

ocorrendo devido à expansão transgeracional de repetições CGG no gene 

Fragile X mental retardation 1 (FMR1).Em indivíduos com a SXF, o número 

de repetições CGG ultrapassa 200, levando ao silenciamento do gene FMR1 

5701 IBRAG
PAULA HELENA 

KUBITSCHEK BARREIRA

paulahkb@gmail.

com

Divercientificando: Abordagens 

lúdicas de comunicação científica na 

era digital 1

A popularização da ciência depende diretamente da tradução de textos 

científicos, que possuem uma linguagem técnica e específica, para uma 

linguagem de fácil compreensão para qualquer leitor. Uma população 

cientificamente alfabetizada consegue compreender e discutir sobre ciência 

em seu contexto social e reconhece a aplicação deste conhecimento em seu 

dia a dia.  Além disso, sabe o valor que tem a pesquisa para o 

4489 IBRAG

PENHA CRISTINA 

BARRADAS DALTRO 

SANTOS

penhabarradas@

yahoo.com.br

Entendendo o desenvolvimento do 

sistema nervoso central na saúde e 

na doença 1

O sistema nervoso central (SNC) em desenvolvimento é vulnerável a 

mudanças no meio que podem resultar em alterações na sua estrutura e 

função. Essas alterações podem ser mantidas na vida adulta (plasticidade 

ontogenética). Alterações nutricionais durante o desenvolvimento, por 

exemplo, podem levar ao surgimento de doenças em adultos. A obesidade 

vem aumentando em crianças e pode resultar de vários fatores: genéticos, 

4836 IBRAG
DANIEL AUGUSTO 

GONCALVES TAVARES

daniel.tavares@u

erj.br

Estratégias integradas de capacitação 

da Brigada Mirim Ecológica para o 

enfrentamento de doenças 

negligenciadas nas comunidades de 

Ilha Grande.

1

Atualmente, as doenças negligenciadas (dentre elas as parasitoses 

intestinais) infectam cerca de 30% da população mundial e constituem grave 

problema de saúde pública no Brasil. Para o enfrentamento das doenças 

negligenciadas devem ser priorizadas políticas públicas estruturais de 

saneamento bem como por ações estruturantes e integradas de educação 

ambiental, mobilização social e comunicação em saúde. A Brigada Mirim da 

642 IBRAG
MARCIA MATTOS 

GONCALVES PIMENTEL

marciapimentel8

707@gmail.com

Genética Humana e Aconselhamento 

Familiar

1

O Projeto de Genética Humana e Aconselhamento Familiar tem o objetivo de 

oferecer exames genéticos à comunidade de nosso Estado, de forma a gerar 

subsídios para a investigação de doenças de etiologia genética, 

possibilitando que um maior número de pessoas se beneficie do 

Aconselhamento Genético. O foco principal deste projeto são as doenças 

neurológicas da infância e da idade adulta. A ausência de programas desta 

4077 IBRAG
ANDREA CARLA DE 

SOUZA GOES

acsgoes1@gmail.

com

Genética na escola: abordagens 

lúdicas e literárias

0

Este projeto apresenta dois objetivos principais dentro da temática de 

divulgação científica e ensino de genética focada na formação de professores 

de ciências e biologia. Em um deles, tratamos de discutir e divulgar o 

conhecimento científico relacionado à área de Genética e Biologia Molecular, 

assim como produzir materiais didáticos que auxiliam na compreensão de 

diferentes processos e metodologias científicas. Também divulgamos ciência 
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6025 IBRAG
ANDREA CARLA DE 

SOUZA GOES

acsgoes1@gmail.

com

INTERAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DE 

ENSINO E DE ESTUDO: COMO 

REDUZIR A TAXA DE FRACASSO NA 

UNIVERSIDADE?

0

No contexto atual de entrada massiva de estudantes na universidade, vários 

questionamentos são levantados no intuito de se tornar esta “massificação” 

mais equitativa, assegurando os mínimos padrões de qualidade. As 

Instituições de Ensino Superior (IES) devem proporcionar o acesso de grupos 

diversificados de indivíduos, mas também garantir o sucesso dos estudantes. 

Diante disto, este projeto visa desenvolver dispositivos e programas que 

5241 IBRAG
DAYSE APARECIDA DA 

SILVA

crlamaral@yahoo

.com.br

Jornal de Biologia Molecular Forense 

e Biodiversidade

0

A revista Journal of Wildlife Forensics and Biodiversity (Jornal de Biologia 

Molecular Forense e Biodiversidade) propõe-se a ser uma revista que se 

insere no polo de atuação de alunos, professores e pesquisadores que se 

preocupam em ampliar, difundir e compartilhar ideias e conhecimentos 

relacionados ao campo da Biologia Molecular e Biodiversidade.  A Journal of 

Wildlife Forensics and Biodiversity ocupa-se das reflexões e discussões que 

5005 IBRAG
JAQUELINE GUSMAO 

DA SILVA MARIEN

gusmao.jaque@g

mail.com

Laboratório de capacitação docente 

em práticas de genética no ensino 

médio (LPGEN) 1

A biologia é uma área científica inerentemente prática, na qual a construção 

dos conhecimentos se dá fundamentalmente de forma experimental. 

Portanto, o ensino da biologia não pode se abster de seu principal pilar. Em 

um estudo recente no qual foi feita a "análise das concepções de discentes 

sobre o ensino da biologia" entre estudantes da rede particular constatou-se 

que a Saúde e a Genética se destacam entre os assuntos de maior interesse 

5692 IBRAG
VANESSA DE SOUZA 

MELLO

souzamello.uerj

@gmail.com

Liga Acadêmica de Anatomia e 

Cirurgia (LADAC)

0

A Liga Acadêmica de Anatomia e Cirurgia(Ladac) foi fundada em Fevereiro 

de 2018 por acadêmicos da Faculdade de Odontologia (FO) da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro(UERJ), objetivando estimular, divulgar, ampliar e 

fundamentar o conhecimento sobre as áreas de cirurgia oral e maxilofacial, 

bem como de anatomia de cabeça e pescoço, e assuntos que as tangenciam, 

como terapêutica, farmacologia, patologia, exames de imagem e 

6074 IBRAG PATR═CIA DOMINGOS
patdomingos@ue

rj.br

Liga de Educação Ambiental - LEducA

0

A LEducA - Liga de Educação Ambiental, se constitui como um coletivo de 

estudantes e professores voltado para ações de promoção da Educação 

Ambiental em diferentes espaços educativos no Estado do Rio de Janeiro, 

que se coloquem permeáveis à sua inserção. A Educação Ambiental, 

comprometida com a discussão das causas e consequências de atitudes e 

escolhas individuais e coletivas em sociedade, apresenta-se como uma 

5899 IBRAG
BIANCA MARTINS 

GREGÓRIO

bm.gregorio@gm

ail.com

LIGA DE ENFERMAGEM DE 

ANATOMIA HUMANA - LEAH

0

As Ligas Acadêmicas exercem papel fundamental nas Universidades, com 

atividades extracurriculares que expandem o conhecimento dos alunos 

integrantes além da graduação, contemplando também o meio acadêmico e a 

sociedade. O processo pioneiro de implantar uma Liga de Enfermagem em 

Anatomia Humana(LEAH) será desafiador. A LEAH correlacionará a 

Anatomia com a prática clínica da Enfermagem, visando a melhorar a 

5552 IBRAG
KARINA ALESSANDRA 

MORELLI

karina.morelli@u

erj.br

Micro Mundo: ampliando a 

percepção do universo microbiológico

1

O conhecimento a respeito dos microrganismos, permeia a realidade de 

todas as classes sociais e profissões, pois envolve questões básicas de 

cidadania como higiene, meio ambiente, produção de alimentos, prevenção e 

cura de doenças e biotecnologia. Dentro do conteúdo de Ciências Naturais,  a 

microbiologia intercorre todos os níveis de ensino, estando presente nos 

eixos temáticos do ensino fundamental “Vida e Ambiente”, “Ser humano e 

4854 IBRAG
ANDERSON VILASBOA 

DE VASCONCELLOS

anderson.vascon

cellos@uerj.br

Núcleo de Atualização e 

Aperfeiçoamento Docente para o 

Ensino da Evolução Biológica - NADEB 0

Apesar do reconhecimento de que a evolução biológica ocupa um papel de 

destaque no ensino da biologia, muitos problemas ainda são observados no 

ensino desse tema. Os principais problemas decorrem das controvérsias 

provocadas pelo tema, sobretudo por entrarem em conflito com concepções 

religiosas a cerca da origem e evolução da vida, do desconhecimento dos 

processos evolutivos ou ainda da compreensão equivocada dos termos 

4617 IBRAG

THEREZA CHRISTINA 

BARJA FIDALGO 

COELHO

mchagas.uerj@g

mail.com

Parceria Programa de Pós-Graduação 

em Biociências & Escolas Públicas: 

Popularização da Ciência na 

Educação Básica

1

O projeto Parceria Programa de Pós-Graduação em Biociências & Escolas 

Públicas: A Divulgação Científica na Educação Básica teve início em 2009 

em uma escola estadual, com o objetivo de realizar atividades de 

popularização da ciência para alunos da rede pública apresentando à 

comunidade escolar os temas de pesquisa desenvolvidos no ambiente 

acadêmico de forma simplificada e articulada com o conteúdo curricular da 
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5925 IBRAG
JOEL CHRISTOPHER 

CREED

joelccreed@gmai

l.com

PLATAFORMA BRASILEIRA DE 

BIOINVASÃO - BIOINVASÃO BRASIL

0

A bioinvasão é a chegada, estabelecimento e expansão de uma espécie em 

um lugar novo através de atividade humana, intencional ou não. Bioinvasores 

são espécies exóticas que têm potencial ou causam impactos negativos, 

sejam ecológicos, econômicos ou na saúde humana. A forma de lidar com as 

bioinvasões é através da prevenção, da detecção precoce, do monitoramento 

de vetores e sua distribuição, da remoção da espécie invasora e do 

5926 IBRAG
JOEL CHRISTOPHER 

CREED

joelccreed@gmai

l.com

Pra que serve? O que faz um biólogo 

que trabalha com o mar.

0

A ciência deve ser cada vez mais valorizada, incentivada e estar mais 

acessível a todos, dentro e fora do meio acadêmico. E o apoio da população 

em geral que, via de regra, não tem contato com a ciência no seu dia a dia, é 

fundamental nesse processo. Mas como apoiar aquilo que não se conhece? 

O presente projeto “Pra que Serve? O que faz um cientista que trabalha com 

o mar.” visa divulgar a profissão do pesquisador científico promovendo o 

5800 IBRAG GISELE LOBO HAJDU glhajdu@uerj.br

Práticas de educação ambiental 

como medidas de informação à 

população sobre conservação de 

tartarugas marinhas e uso consciente 

das praias

0

A educação ambiental é essencial em todos os níveis dos processos 

educativos e em especial nos anos iniciais da escolarização, já que é mais 

fácil conscientizar as crianças sobre as questões ambientais do que os 

adultos. As crianças bem informadas sobre os problemas ambientais vão ser 

transmissoras em sua casa, família e vizinhos dos conhecimentos que 

obtiveram na escola sobre as questões ambientais. A utilização de atividades 

4866 IBRAG

LÚCIO PAULO DO 

AMARAL CRIVANO 

MACHADO

lucio.machado@

uerj.br

Produção e aplicação de modelos 

tridimensionais no Ensino de Ciências 

e Biologia 1

O foco principal do Ensino de Ciências e Biologia é compreender o processo 

de aprendizagem e buscar novas metodologias para facilitar o seu 

desenvolvimento. O Ensino de Ciências, bem como o Ensino de Biologia, 

busca novas formas de divulgar e popularizar a ciência para fazer com que 

ela possa ser um processo construído pela sociedade como um todo. Uma 

das ferramentas mais utilizadas atualmente em Ensino de Ciências e Biologia 

4328 IBRAG
RACHEL FATIMA 

GAGLIARDI ARAUJO

gagliard@gmail.c

om

Produção e Conservação in vitro de 

Plantas Medicinais

0

A utilização excessiva de algumas espécies de plantas medicinais tem 

acarretado erosão genética em muitas populações naturais, podendo, em 

casos extremos, levar a espécie ao risco de extinção. Com base na grande 

importância da biodiversidade vegetal e sua utilização como recursos 

genéticos aplicáveis à várias atividades humanas, os métodos 

biotecnológicos de produção e conservação desses recursos constituem 

6013 IBRAG
BEATRIZ GROSSO 

FLEURY

bgfleury@gmail.c

om

Projeto Coral-Sol

0

O Projeto Coral-Sol (PCS) foi criado em 2006 pelo Prof. Joel Creed do 

Laboratório de Ecologia Marinha Bêntica da UERJ, e consiste na primeira 

iniciativa socioambiental brasileira para prevenir e controlar as espécies 

invasoras de corais escleractínios  Tubastraea coccinea e T. tagusensis,  

conhecidos como coral-sol. Esses corais chegaram no Brasil incrustados em 

plataformas de petróleo/gás, na década de oitenta, mas já invadiram mais de 

4805 IBRAG GISELE LOBO HAJDU glhajdu@uerj.br

Projeto PROMONTAR - ANGRA, 

Programa de Monitoramento de 

Ocorrências de Tartarugas Marinhas 

na Área de Influência das Usinas 

Nucleares de Angra dos Reis, RJ

1

A educação ambiental com utilização de atividades lúdicas, além de ser um 

grande simplificador do conhecimento, torna a obtenção do conhecimento um 

processo agradável e atraente. As tartarugas marinhas são muito importantes 

para os ecossistemas marinhos, podem de ser consideradas como 

indicadores biológicos, e são animais carismáticos, o que auxilia que os 

conteúdos dos impactos antrópicos sejam assimilados com simpatia. O 

6088 IBRAG
BEATRIZ GROSSO 

FLEURY

bgfleury@gmail.c

om

PROJETO SINAIS NO MAR

0

A comunicação entre os organismos marinhos ocorre de uma forma bem 

complexa: através de sinais, na maioria dos casos, substâncias químicas. Os 

sinais químicos constituem a principal linguagem da vida no mar. É 

importante entender essa linguagem para conseguirmos entender as 

interações biológicas entre os organismos, e os efeitos decorrentes nos 

ecossistemas marinhos. As interações mediadas quimicamente podem afetar 

4509 IBRAG
DANIEL AUGUSTO 

GONCALVES TAVARES

tavares@ofr.com

.br

PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS 

COMUNIDADES DO ENTORNO DA 

UERJ 0

As infecções por helmintos ocasionam problemas sociais em todo o mundo, e 

principalmente nos países em desenvolvimento, sendo uma questão de 

saúde pública que mantém estreita relação com pobreza, precárias 

condições de higiene e falta de saneamento básico.

Objetivamos desenvolver um inquérito epidemiológico das helmintíases em 
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5527 IBRAG

CELLY CRISTINA ALVES 

DO NASCIMENTO 

SABA

elainedeoliveir@

uerj.br

RESGATANDO O PASSADO PARA 

SUSTENTAR O FUTURO:  Estímulo ao 

uso caseiro racional de plantas 

medicinais tradicionalmente 

cultivadas na comunidade através de 

0

Existe uma tradição quanto ao uso de plantas medicinais em comunidades 

remanescentes de negros africanos sem base científico, em geral praticada 

de forma gratuita e voluntária. O tratamento de cura ocorre com rezas e 

ervas, e faz uso da tradição popular para promover bem-estar das pessoas 

da comunidade. É neste cenário místico, onde a sabedoria popular são 

muitas vezes mais valorizadas do que o tratamento médico. Uma das 

5125 IBRAG
ANTONIO CARLOS DE 

FREITAS

fociamb@gmail.c

om

Revista Fotografia Científica 

Ambiental

0

A evolução das técnicas e equipamentos fotográficos tem proporcionado um 

avanço considerável em muitas áreas do conhecimento. Nas ciências 

ambientais, a fotografia pode ampliar o poder de observação dos 

pesquisadores, que passam a ter nela uma fonte de informações rica em 

detalhes. A Revista de Fotografia Científica Ambiental vem com a proposta 

de ser um canal voltado para discussões técnico-científicas e disseminação 

5138 IBRAG
JOSIMAR RIBEIRO DE 

ALMEIDA

revistaric.ouerj@

gmail.com

Revista Internacional de Ciências

0

A Revista Internacional de Ciências é um periódico eletrônico internacional de 

fluxo contínuo, com publicação trimestral (Jan-Abr, Mai-Ago e Set-Dez) em 

língua portuguesa, espanhola e inglesa que tem por objetivo promover 

discussões, disseminar ideias e divulgar resultados de pesquisas (com 

enfoques locais, nacionais e internacionais) relacionados ao Meio Ambiente, 

Tecnologia e Produção; Saúde Ambiental, Políticas Públicas, etc. A revista 

4993 IBRAG
JOSIMAR RIBEIRO DE 

ALMEIDA

sustinere.ouerj@

gmail.com

REVISTA SUSTINERE

0

A Revista SUSTINERE (SUST), teve seu primeiro número lançado em 

dezembro de 2013, e seu ISSN (2359-0424) obtido em dezembro de 2014. 

Sua publicação é semestral e tem por objetivo a publicação de contribuições 

nacionais e internacionais acadêmicas, técnicas e científicas que articulem 

temas interdisciplinares e transdisciplinares relativos à Saúde e Educação em 

suas interfaces com a sociedade, a ciência, o meio ambiente e a tecnologia. 

6026 ICS
CECILIA LORETO 

MARIZ

ceciliamariz@uerj

.br

A esquina do Amém: 

pentecostalismo, negritude e gênero

0

Esse projeto, que foi idealizado por estudantes da graduação dos cursos de 

ciências sociais, história e filosofia, vinculados a coletivos negros, pretende 

adaptar e encenar a peça de James Baldwin ," A esquina do Amém", com 

objetivo de promover reflexão e debate sobre o impacto das igrejas 

pentecostais na vida de jovens, especialmente de jovens negros, que vivem 

em áreas carentes da cidade do Rio de Janeiro. Com efeito nas últimas 

2678 ICS
MARIA CLAUDIA 

PEREIRA COELHO

intersecoes@gm

ail.com

Interseções: Revista de Estudos 

Interdisciplinares

1

Publicação semestral, criada em 1999 no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais (PPCIS) da UERJ. Seu objetivo é divulgar 

artigos, ensaios, dossiês, conferências, traduções, entrevistas e resenhas 

baseadas na interdisciplinaridade das ciências humanas, considerada 

indispensável para a reflexão sobre a realidade sociocultural dinâmica, 

cambiante e complexa do mundo contemporâneo. Desde dezembro de 2012, 

5737 ICS
MARIA TEREZINHA 

VENTURA

terezatons@gmai

l.com

juventude ativa

0

Busca-se com este projeto  articular grupos juvenis de dento e fora do espaço 

acadêmico em torno do debate sobre as politicas públicas voltadas para a   

juventude. Os coletivos universitários tem ocupado  espaços significativos de 

articulação e integração social de setores da juventude junto ao as 

universidades. Busca-se também aproximar os jovens e coletivos  em de 

rodas de conversas e troca de informações sobre temas tais como: direitos 

5724 ICS
JOAO TRAJANO DE 

LIMA SENTO SE

lav.uerj@gmail.c

om

Laboratório de Análise da Violência

1

O Laboratório de Análise da Violência (LAV) integra a linha "Violência, 

Cidadania e Políticas Públicas" do Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais (PPCIS/UERJ). O LAV tem como objetivos gerais, a produção de 

conhecimento aplicado nas áreas de Segurança Pública, Violência e 

Criminalidade, Justiça e Direitos Humanos, a formação de profissionais 

qualificados nessas áreas, assim como a manutenção de uma constante 

5700 ICS
EDUARDO RIBEIRO DA 

SILVA

educeramista@y

ahoo.com.br

Laboratório de Ciências Sociais 

Aplicadas

1

O Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas (LabCiSA) é um laboratório 

voltado para o uso de métodos, técnicas e tecnologias de

pesquisa social, sobretudo para Sociologia e Ciência Política. Tem como 

missão servir de apoio para projetos de pesquisa, ensino e

extensão desenvolvidos por professores, pesquisadores e alunos do Instituto 

de Ciências Sociais, tendo também como objetivos a
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4001 ICS
MYRIAN SEPULVEDA 

DOS SANTOS
myrian@uerj.br

Museu da Memória Negra e Africana 

– Galeria Rio de Janeiro

0

O projeto “Museu da Memória Negra e Africana – Galeria Rio de Janeiro” faz 

parte de uma rede nacional,  voltada para a salvaguarda de fontes 

documentais que permitam investigar e propor novas abordagens, histórias e 

olhares para a população negra no Brasil. Esse grande projeto nacional é 

constituído por diversas iniciativas, temáticas e regionais, que se organizam 

sob a forma de galerias virtuais.

3362 ICS
MAIRA COVRE SUSSAI 

SOARES

mairacovre@gma

il.com

Núcleo de Estudos sobre 

Desigualdades Contemporâneas e 

Relações de Gênero 0

O NUDERG é um núcleo que une pesquisa e extensão. Seu objetivo principal 

é ser polo referencial dentro e fora da Universidade, para formação, reflexão, 

produção e divulgação de conhecimento sobre assuntos relacionados à 

relações sociais de gênero perpassadas por outras formas contemporâneas 

de desigualdades. O projeto trata da continuidade das atividades do Núcleo 

para 2020, que engloba a promoção de seminários, cursos, formação de 

6133 ICS
PAULO MESQUITA 

D'AVILA FILHO

paulodavilaf@ya

hoo.com,.br

Núcleo de Informação e Análise 

Política

0

O Núcleo de Informação e Análise Política (NIAP) é um órgão de pesquisa do 

Instituto de Ciências Sociais (ICS) dirigido à produção e

disseminação de informação e análises sobre a vida política das sociedades 

modernas. O objetivo geral do NIAP é produzir e disseminar bases de dados 

de acesso público com informações temáticas e bibliográficas sobre política, 

bem como divulgar análises e estudos políticos desenvolvidos

6094 ICS
EDUARDO RIBEIRO DA 

SILVA

QuantidadosUERJ

@gmail.com

Quantidados: Núcleo de Estudos 

Quantitativos

0

O Quantidados é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão, voltado para 

a popularização do uso de dados, análises e técnicas quantitativas de 

pesquisa social, tanto para o público acadêmico, quanto para o público em 

geral. O laboratório serve ainda de suporte para pesquisas realizadas por 

professores e alunos, de graduação e pós-graduação, do Instituto de 

Ciências Sociais. Um dos objetivos do núcleo é a elaboração de bases de 

6027 ICS
CLARICE EHLERS 

PEIXOTO

peixotoclarice@h

otmail.com

VídeoAulas, Cinema & Antropologia e 

Acervo fílmico. Instrumentos de 

formação em  Antropologia Visual e 

de divulgação do conhecimento 

antropológico

0

A expansão do campo da Antropologia Visual e o subsequente crescimento 

dos grupos e núcleos de pesquisa resultam em vasta produção de trabalhos 

(textos e imagens) de pesquisa e de conclusão dos cursos de graduação e 

pós-graduação. Isto suscita uma questão de base: a da formação. Quem 

forma quem e como são formados (as) antropólogos (as) visuais brasileiros 

(as)? O que ensinamos, como o fazemos e como divulgamos este 

6010 IEFD

JOMILTO LUIZ 

PRAXEDES DOS 

SANTOS

jomiltopraxedes

@uerj.br

Acompanhamento do nível 

desenvolvimento motor de crianças 

praticantes de exercício físico 0

O desenvolvimento motor é um processo sequencial e continuado, relativo a 

idade, de onde um indivíduo progride de um movimento simples sem 

habilidade, até o ponto de conseguir habilidades motoras complexas e 

organizadas e, finalmente, o ajustamento destas habilidades que 

acompanham o envelhecimento. Os indivíduos podem apresentar o atraso 

motor, ou seja, o desenvolvimento motor pode ter sido comprometido, dentre 

6176 IEFD
MARIA CRISTINA 

MELLO MARINHO

cristinamrohr@g

mail.com

Atividades Físicas e Integrativas: 

Dança de Salão, Meditação, 

Alinhamento Energético e Atividades 

Integrativas.

0

Este projeto visa proporcionar a prática de diversas práticas integrativas aos 

alunos, professores, funcionários da UERJ, comunidade externa e ao 

programa  PRACORSAU. As práticas escolhidas de dança de salão, 

meditação, alinhamento energético e o corpo teórico sobre atividades 

integrativas, serão vivenciadas no IEFD da UERJ, sala 9145, às terças-feiras. 

As atividades integrativas, assim como a medicina integrativa, abordam o ser 

5924 IEFD
MONIQUE MARQUES 

LONGO

monique.longo@

uerj.br

Avaliação do uso de TICs e 

desenvolvimento motor infantil

0

De forma inédita, na contemporaneidade, vivemos subsumidos às chamadas 

TIC’s (Tecnologias da Informação e Comunicação), instrumentos produzidos 

na contemporaneidade em vistas de garantir o armazenamento de dados 

informativos em excesso hoje veiculados. Concomitante aos progressos 

econômicos e sociais que estas trouxeram à humanidade, seu uso provocou 

dissonâncias, sobretudo, ao corpo e à qualidade de vida infantil. O projeto de 

1657 IEFD
JOSE SILVIO DE 

OLIVEIRA BARBOSA

jsilvio61@icloud.

com

Educação Física e Promoção da Saúde

1

Os programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) têm crescido 

significativamente nos últimos anos. A sua implantação no ambiente de 

trabalho, torna-se de extrema relevância em face também, das novas 

tecnologias que juntamente com outros fatores, tem levado a um aumento 

das Doenças Crônicas não Transmissíveis,  das doenças ocupacionais, como 

os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, comprometendo a 
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4058 IEFD
JOSE SILVIO DE 

OLIVEIRA BARBOSA

jsilviobarbosa@ig

.com.br

Educação Física e Promoção da 

Saúde: tratamento interdisciplinar de 

pacientes com fatores de risco para 

doença arterial coronariana

0

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e a obesidade 

são alguns dos principais fatores de risco para Doença Arterial Coronariana 

(DAC), sejam isolados ou associados. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pressão alta, elevada taxa 

de glicose no sangue e excesso de peso são fatores que contribuem para 

elevar o índice de mortalidade, ao ampliarem o risco de doenças 

5991 IEFD
JOYCE FERREIRA 

CARVALHO

pgcoscarelli@gm

ail.com

Educação Física Terapêutica para a 

melhoria da qualidade de vida e 

saúde de pacientes com doenças 

raras e multimorbidades

0

O exercício físico pode ser aplicado como intervenção para tratamento de 

doenças e controle dos fatores de risco associados, constituindo um dos 

propósitos da Educação Física Terapêutica. Assim sendo, os pacientes com 

doenças raras e multimorbidades em tratamento na Clínica Médica do 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) poderiam, após liberação do 

médico responsável pelo acompanhamento clínico, ser encaminhados para o 

5950 IEFD
SILVIO DE CASSIO 

COSTA TELLES

silvio.telles@uerj.

br

eMuseu Nacional do Esporte: Projeto 

estratégico e de assessoramento em 

tecnologia da informação 0

O projeto em tela se resume como uma proposta de desenvolver aplicativos 

tecnológicos na área do esporte integrando todas as suas modalidades. Isto 

implica, na busca constante de novas plataformas e ambientes, capacitando, 

disseminando e desenvolvendo uma cultura de Tecnologia como ferramenta 

estratégica e inovadora, onde a visão do pesquisador, aluno, empreendedor é 

a mola propulsora de todo o desenvolvimento. 

746 IEFD
FLÁVIA PORTO MELO 

FERREIRA

flaviaporto_@ter

ra.com.br

Idosos em Movimento: Mantendo a 

Autonomia

1

O projeto IMMA tem por objetivos contribuir para diminuir o isolamento social 

de idosos, proporcionando-lhes o gosto pelo movimento e integrando-os  em 

uma atividade de grupo, de forma a fazê-los reencontrar o prazer de se 

comunicarem e de se expressarem participando de uma atividade coletiva; ao 

mesmo tempo, contribuir para a formação de recursos humanos para a 

condução de exercícios físicos com indivíduos idosos e para a pesquisa e 

1647 IEFD

PATRICIA ARRUDA DE 

ALBUQUERQUE 

FARINATTI

patriciaarruda@l

absau.org

Núcleo de Iniciação à Ginástica 

Artística da UERJ

0

O Projeto Núcleo de iniciação à Ginástica Artística da UERJ busca oferecer 

iniciação orientada e supervisionado em Ginástica Artística a crianças da 

rede pública de ensino do município do Rio de Janeiro. Através de aulas 

ministradas duas vezes por semana no Ginásio de Esportes do IEFD-UERJ, 

as crianças praticam o desporto de forma lúdica, ao mesmo tempo em que se 

aperfeiçoam nas técnicas das diferentes modalidades existentes. Além disso, 

4495 IEFD
SILVIO DE CASSIO 

COSTA TELLES

silviotelles@terra

.com.br

NÚCLEO DE INICIAÇÃO À NATAÇÃO 

DA UERJ

1

Voltado para crianças de 5 a 12 anos que estejam regularmente matriculadas 

e frequentando escolas da rede pública, além de adultos em qualquer idade e 

qualquer nível de aprendizado o projeto tem por objetivo oferecer-lhes a 

prática pedagógica em uma atividade raramente desenvolvida nas escolas 

brasileiras, sejam públicas ou privadas: a natação. Os objetivos específicos 

do projeto são (a) adaptar as crianças ao meio líquido; (b) desenvolver-lhes a 

5200 IEFD

FABRICIO VIEIRA DO 

AMARAL 

VASCONCELLOS

fabriciovav@gma

il.com

Núcleo de iniciação ao Futebol

1

A obesidade está aumentando a um ritmo alarmante, atingindo proporções 

epidêmicas, tornando-se por isso um grave problema de saúde pública. No 

Brasil, a prevalência de excesso de peso e obesidade, tem aumentado 

significativamente, em homens adultos saltou de 18,5% para 50,1%, ou seja, 

metade dos homens adultos já estava acima do peso e as mulheres subiram 

de 28,7% para 48% em 2013. Este aumento é particularmente preocupante, 

4455 IEFD
IEDDA DE ALMEIDA 

BRASIL

ieddabrasil@hot

mail.com

NÚCLEO DE INICIAÇÃO AO JUDÔ DA 

UERJ

1

O Judô promove o desenvolvimento integral de seus praticantes. No aspecto 

físico são estimulados valências físicas e motoras, e, filosoficamente, seus 

princípios e sua disciplina complementam o trabalho que permite o 

desenvolvimento do caráter do indivíduo. O projeto NÚCLEO DE INICIAÇÃO 

AO JUDÔ DA UERJ oferece a prática do judô de forma gratuita para todas as 

faixas etárias da comunidade externa (crianças e adolescentes) e interna 

6054 IEFD
WECISLEY RIBEIRO DO 

ESPIRITO SANTO

wecisley@gmail.c

om

PESQUISA-AÇÃO EM ATIVIDADES 

RÍTMICAS E EXPRESSIVAS: 

intervenção pedagógica e estudo de 

suas repercussões sobre a saúde 

afetiva de acadêmicos da UERJ

0

É crescente o número de universitários com problemas relacionados à saúde 

mental e afetiva. O entendimento de que a prevenção da angústia, mal-estar, 

melancolia, ansiedade, estresse, pensamentos suicidas, dentre outros 

problemas correlatos, constitui um campo de cuidado multidisciplinar tem se 

consolidado fortemente. O presente projeto visa investigar as possibilidades 

de intervenção preventiva por meio de práticas de lazer – notadamente por 
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6040 IEFD
FLÁVIA PORTO MELO 

FERREIRA

flaviaporto30@g

mail.com

PRÁXIS NA GINÁSTICA ARTÍSTICA

0

A Ginástica Artística é um esporte olímpico, praticados por meninos e 

meninas, em diferentes provas/ aparelhos: solo e salto sobre a mesa, trave 

de equilíbrio, barras paralelas assimétricas, cavalo com alças, argolas, barras 

paralelas simétricas e barra fixa. Elementos motores deste esporte, também, 

são empregados em escolas, já que a ginástica compõe o currículo da 

Educação Física. Embora o Brasil esteja alcançando destaque no cenário 

4456 IEFD
WALACE DAVID 

MONTEIRO

monteirowd@gm

ail.com

Programa de condicionamento físico 

para os servidores da UERJ

0

Trata-se de um programa de condicionamento físico individualizado no qual 

serão desenvolvidas atividades de avaliação funcional e prescrição de 

treinamentos aeróbio, de força e de flexibilidade para os servidores da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Inicialmente, os 

interessados passarão por um exame clínico, avaliação da bioquímica 

sanguínea, seguidos de uma bateria de testes para avaliar a sua aptidão 

5770 IEFD
LUCIANE PIRES DA 

COSTA GOMES

lupires_nut@yah

oo.com.br

Promoção de Saúde e 

Interdisciplinaridade no Cuidado com 

a Obesidade –   Aspectos Físicos, 

Dietéticos, Neuropsicológicos e de 

Autocuidado em Saúde.

1

A obesidade é um problema de saúde pública mundial, e o Brasil nos últimos 

anos vem apresentando números alarmantes, que demonstram o aumento de 

sobrepeso e obesidade em diferentes faixas etárias. Sabemos que a 

dificuldade no tratamento e prevenção da obesidade deve-se também a sua 

multifatoriedade, ou seja, diversos aspectos contribuem para o aumento de 

massa corporal, como o sedentarismo, estresse que favorecem ao 

2196 IEFD
MARIA LUCIA ALVES 

CAVALIERE

fibromialgialafisa

ef@gmail.com

Tratamento multidisciplinar para 

pacientes portadores de Fibromialgia

1

A fibromialgia (FM) é uma das doenças reumatológicas mais frequentes, cuja 

característica principal é a dor musculoesquelética difusa e crônica. Além do 

quadro doloroso, fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, distúrbios 

cognitivos, entre outros sintomas podem estar presentes. É frequente a 

associação a outras comorbidades como ansiedade e depressão, o que 

contribui com o sofrimento e a piora da qualidade de vida. Uma parcela 

6037 IEFD
FLÁVIA PORTO MELO 

FERREIRA

flaviaporto_@ter

ra.com.br

TREINAMENTO FUNCIONAL PARA 

IDOSOS

0

A população idosa cresce, no mundo inteiro, em longevidade e quantidade. A 

cidade do Rio de Janeiro é a segunda do país em n° de idosos, segundo o 

IBGE. O exercício físico surge como uma forma de auxiliar a promoção de um 

envelhecimento saudável, com mais autonomia e qualidade de vida para o 

indivíduo. A UERJ destaca-se por diversos programas e projetos voltados a 

essa parcela da população, tendo o ‘Idosos em Movimento: Mantendo a 

660 IEFD
JULIANA PEREIRA 

BORGES

julipborges@gma

il.com

VIDA+ (Estudo do Impacto de 

Programa de Atividades Físicas para 

Portadores de HIV-SIDA sobre 

indicadores imunológicos, de aptidão 

física e qualidade de vida)

1

O exercício induzir diversos benefícios, contribuindo para o bem-estar geral 

do indivíduo. Um problema que se apresenta, no entanto, relaciona-se à 

dificuldade de atrair pessoas vivendo com HIV para programas 

supervisionados de exercícios e à disponibilidade de centros especializados 

nos problemas dessa população. Mesmo quando superadas essas 

dificuldades, a ausência de uma didática específica para conduzir programas 

5618 IESP

LUIZ AUGUSTO DE 

SOUZA CARNEIRO DE 

CAMPOS

lascampos@iesp.

uerj.br

DADOS- Revista de Ciências Sociais

0

DADOS- Revista de Ciência Sociais é uma das principais e mais longevas 

revistas nas Ciências Sociais do Brasil. Publicada desde 1966, divulga 

trabalhos inéditos e inovadores, oriundos de pesquisa acadêmica, de autores 

brasileiros e estrangeiros. Com periodicidade trimestral desde 1981, faz parte 

do primeiro grupo de onze revistas que em 1996 integraram o SciELO - 

Science Eletronic Library Online, o mais importante veículo de divulgação da 

6120 IFCH
ÉRICA SARMIENTO DA 

SILVA

domecelle@hot

mail.com

Acolher e integrar pelas vozes dos 

protagonistas: memórias e histórias 

de vida de imigrantes e refugiados na 

UERJ

0

As migrações forçadas, presentes na América latina, cresceram nos últimos 

anos, em decorrência da generalização da violência social, vinculada ao 

crime organizado, de fatores econômicos propiciados pelos governos e 

também por questões ambientais. Nesse cenário de violências e incertezas, o 

capitalismo atua na sua versão neoliberal, lançando um ataque devastador de 

alcance global. Essa onda liberal e conservadora afeta tanto as sociedades 

4433 IFCH
HUGO ROGELIO 

SUPPO

hugosuppo@mac

.com

CADERNOS ARGENTINA-BRASIL

1

Revista Neiba, Cadernos Argentina Brasil (Qualis B2) é uma publicação 

gratuita, em formato digital, de difusão científica do NEIBA - Núcleo de 

Estudos Internacionais Brasil-Argentina www.neiba.com.br, do Programa de 

Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI) da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e do Doctorado de Relaciones 

Internacionales da Universidad Nacional de Rosario, Argentina. A revista, 
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6181 IFCH
CARLOS EDUARDO 

PINTO DE PINTO

dudachacon@gm

ail.com

Caleidoscópio de histórias

0

O podcast “Caleidoscópio de histórias" será um canal de fomento e 

divulgação de debates sobre assuntos diversos da História do Brasil e do 

mundo, em sintonia com os pressupostos da História Pública e Digital, que 

baliza as relações do conhecimento produzido em instituições de Pesquisa e 

Ensino e a sociedade em geral. Uma das preocupações das pesquisas em 

História Pública e Digital é justamente a criação de meios de comunicação 

6123 IFCH
ÉRICA SARMIENTO DA 

SILVA

domecelle@hot

mail.com

Casa de Espanha: memória da 

imigração espanhola no Rio de Janeiro

0

O projeto estabelece parcerias entre o Laboratório de Estudos de Imigração 

(LABIMI) e a Casa de Espanha, visando preservar a memória dos imigrantes 

espanhóis no estado do Rio de Janeiro, através do recolhimento de 

depoimentos no Centro de Mayores, voltado para a Terceira Idade, bem 

como a organização do acervo e a constituição de uma videoteca formada 

pelos depoimentos dados por espanhóis entrevistados.

5131 IFCH
ANTONIO AUGUSTO 

PASSOS VIDEIRA
guto@cbpf.br

Em Construção: arquivos de 

epistemologia histórica e estudos de 

ciências 0

A “Em Construção: arquivos de epistemologia histórica e estudos de ciências” 

pretende se consolidar como um periódico seriado de caráter científico, 

acadêmico e cultural, publicado em formato digital e editado semestralmente. 

Tem como objetivo publicar materiais inéditos em formato de artigo e 

resenhas críticas, além de traduções e entrevistas que estejam de acordo 

com os requisitos do periódico, de modo que se mantenham condizentes com 

5148 IFCH
DIRCE ELEONARA 

NIGRO SOLIS

dssolis@gmail.co

m

Ensaios Filosóficos

1

A revista Ensaios Filosóficos (ISSN:2177-4994) é um periódico acadêmico 

semestral de formato online no ar desde 2010, estando hoje em seu estando 

atualmente em seu 19º número e com a edição do 20º em fase de conclusão. 

Trata-se de uma revista eletrônica de Filosofia cuja iniciativa partiu de alunos 

da graduação e da pós-graduação juntamente com professores do 

Departamento de Filosofia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

4828 IFCH
CAMILA APARECIDA 

RODRIGUES JOURDAN

camilajourdan@g

mail.com

FILOSOFIA COMO PRÁTICA: LUTAS 

SOCIAIS E EDUCAÇÃO LIBERTÁRIA

1

O projeto de extensão aqui apresentado nasce dentro do Grupo de Educação 

Popular UERJ-MANGUEIRA, com o interesse de desenvolver propostas e 

projetos educacionais com potencial transformador da sociedade vinculados 

à prática e à reflexão filosófica. O objetivo não é tornar o GEP-UERJ-

Mangueira um projeto de extensão, mas desenvolver atividades de extensão 

vinculadas às atividades deste grupo e inseridas nas suas práticas e 

5733 IFCH
CAMILA APARECIDA 

RODRIGUES JOURDAN

erickpmotta@gm

ail.com

GRUPO DE ESTUDOS MARIA 

LACERDA DE MOURA

1

Grupo de Estudos Maria Lacerda de Moura surgiu no âmbito de outro projeto 

de extensão voltado para a educação popular, 'Filosofia como Prática', a 

partir da demanda por um maior conhecimento da tradição de pensamento 

libertário, isto é, pela necessidade daqueles que compõem este projeto 

conhecer melhor a história do anarquismo, seus princípios e suas reais 

possibilidades em articulação com o tempo presente. Entretanto, o grupo 

5990 IFCH
IZABELA AQUINO 

BOCAYUVA

izabelabocayuva

@gmail.com

Grupo METEORO

1

O GRUPO METEORO visa estudar principalmente um tema formulado nos 

seguintes termos: O Mito da Razão Ocidental. Para tanto, pretende realizar 

diversas atividades abertas tanto ao público uerjiano, quanto ao público extra-

muros. A investigação desse tema nos parece urgente em nossa 

contemporaneidade que sofre diretamente a opressão proveniente ddo 

processo de naturalização de noções nascidas no pensamento grego e que 

5954 IFCH
RAFAEL PINHEIRO DE 

ARAUJO

rafael.pinheiro.ar

aujo@uerj.br

Ideias Políticas e História do Tempo 

Presente da América Latina entre 

1998 e 2018: uma comparação entre 

Bolívia, Equador e Venezuela

1

Entre a primeira eleição de Hugo Chávez para a presidência venezuelana, em 

dezembro de 1998, e o desfecho do golpe judicial-parlamentar contra Dilma 

Rousseff no Brasil, em agosto de 2016, observamos uma fase da história 

latino-americana marcada por governos de esquerda. Denominado de onda 

rosa, esse ciclo político caracterizou-se pela heterogeneidade programática, 

pelo questionamento das práticas políticas e econômicas neoliberais e pela 

4589 IFCH
HUGO ROGELIO 

SUPPO

infoneiba@gmail.

com

InfoNEIBA

0

O Jornal Informativo do Núcleo de Estudos Internacionais Brasil-Argentina 

(https://www.neiba.com.br/infoneiba/) é uma publicação técnico-científica, do 

Núcleo de Estudos Internacionais Brasil-Argentina - NEIBA 

(www.neiba.com.br), que se vincula ao Programa de Pós-Graduação em 

Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(PPGRI-UERJ) e ao Programa de Estudios Argentina-Brasil (PEAB), da 
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3421 IFCH
DIRCE ELEONARA 

NIGRO SOLIS

dssolis@gmail.co

m

Laboratório de Licenciatura e 

Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia-

LLPEFIL 1

O Laboratório de Licenciatura e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia- 

LLPEFIL  criado em 2007 por iniciativa do Departamento de Filosofia da 

UERJ, tem como proposta desenvolver atividades de extensão e pesquisa 

sobre a Filosofia e seu Ensino.Visa a elaboração de projetos que possibilitem 

a produção de material sobre a questão do ensino de filosofia em geral; a 

produção de textos filosóficos dirigidos principalmente ao ensino médio. Aos 

4369 IFCH
EDNA MARIA DOS 

SANTOS

contato.lppe@ue

rj.br

LABORATÓRIO DE PESQUISA E 

PRÁTICAS DE ENSINO DO IFCH

1

O LPPE-IFCH produz um locus privilegiado de reflexões e realização de 

pesquisas voltadas para a formação do historiador, especialmente na busca 

pela interdisciplinaridade de conhecimentos e produção de novos caminhos 

para o ensino da disciplina de História. A formação do professor dirigido ao 

ensino fundamental e médio constitui uma tradição na UERJ desde muito 

tempo, mas vem ganhando peso a sua reflexão como uma formação mais 

6029 IFCH
ALEXANDRE 

MARQUES CABRAL

santos.joaquim81

@gmail.com

LOGOI - Núcleo de Estudos de 

Filosofia e Linguagem

0

O laboratório “Hermenêutica, metafísica e desconstrução” pretende produzir 

pesquisas, eventos e publicações em torno do tema da produção de sentido 

no tempo da crise da metafísica, a partir do pensamento hermenêutico 

contemporâneo e do procedimento desconstrucionista que lhe é correlato. 

Assume-se, portanto, a ideia desenvolvida sobretudo por Nietzsche de que o 

mundo contemporâneo promove a dissolução das instâncias ontológicas 

721 IFCH
MARIA REGINA 

CANDIDO

nea.eventos@gm

ail.com

Núcleo de Estudos da Antiguidade

0

NEA:Núcleo de Estudos da Antiguidade formado por um grupo de 

professores, alunos de graduação e de pós-graduação de História Antiga e 

de Arqueologia da UERJ com a missão de desenvolver pesquisa em 

sociedades antigas e expor os resultados na forma de atividades de extensão 

(cursos, eventos, palestras). O resultado do estado atual da pesquisa 

realizada pela Equipe NEA/UERJ, mantém interface com o ensino de História 

4591 IFCH
HUGO ROGELIO 

SUPPO

uerjneiba@gmail.

com

Núcleo de Estudos Internacionais 

Brasil-Argentina - NEIBA

0

O NEIBA completou em 2019 dez anos de existência durante os quais 

desenvolveu intensa atividade em várias áreas consolidando assim a parceria 

entre professores, pesquisadores e estudantes do Programa de Pós-

graduação em Relações Internacionais - PPGRI/UERJ e da Escuela de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario - UNR. 

Encorajados pelo reconhecimento da pertinência e da qualidade dos 

5328 IFCH
RENATA FIGUEIREDO 

MORAES

renatafmoraes@

gmail.com

O ensino de cultura e história afro-

brasileira e indígena: o desafio de 

professores e alunos no 

cumprimento das leis 10639/2003 e 

11645/2008

1

Esse projeto de extensão pretende investigar o impacto das leis 10639/2003 

(obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira) e a 11645/2008 

(inclui a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena) 

causaram entre alunos, professores e equipe pedagógica no que tange à 

aplicabilidade da lei e seus desafios. Em tempos de reforma do ensino médio 

e o surgimento de uma Base Nacional Curricular é preciso inserir alunos da 

1033 IFCH
NANCI VIEIRA DE 

OLIVEIRA AGUIAR

nancivieira@uol.

com.br

Preservação e Conservação de Sítios 

Arqueológicos

1

O Projeto de Preservação e Conservação de sítios arqueológicos no Estado 

do Rio de Janeiro vem sendo desenvolvido desde 2001, quando reuniu os 

resultados das intervenções arqueológicas desenvolvidos nos municípios de 

Angra dos Reis e Saquarema, por equipes coordenadas pelas arqueólogas 

Nanci Vieira de Oliveira (UERJ) e Lina Maria Kneip (UFRJ). Dentre os 

resultados obtidos pelas pesquisas verificou-se a importância de ações 

4582 IFCH
EDGARD LEITE 

FERREIRA NETO

edgardleite@pei

nd.org

Programa de Estudos Indianos

0

O Programa de Estudos Indianos (PEIND) objetiva atuar na área de extensão 

universitária, através de eventos que exteriorizem atividades de ensino e 

pesquisa realizados nos termos gerais da cooperação entre Brasil e Índia, no 

campo dos estudos indianos ou de estudos comparados Brasil-India 

realizados na UERJ ou em projetos conjuntos com outras instituições ou em 

termos dos convênios a serem firmados entre a UERJ e o Indian Council for 

6078 IFCH
ANDRÉ DA SILVA 

BUENO

andre.bueno@ue

rj.br

Projeto Orientalismo

0

O Projeto Orientalismo é um projeto de Extensão, que conjuga atividades de 

pesquisa e divulgação, dedicado a publicar artigos acadêmicos e ensaios, 

bem como disponibilizar para consulta em meio eletrônico, de forma 

absolutamente gratuita, materiais e fontes sobre História e Cultura Asiática, 

notadamente com as Civilizações do Extremo Oriente. Nosso objetivo é a 

construção de um diálogo intercultural com os modelos historiográficos 
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6116 IFCH

PAULO AFONSO 

MONTEIRO VELASCO 

JUNIOR

pvelascojr@glob

o.com

Proxy Jr - Empresa júnior de Relações 

Internacionais

0

O projeto de extensão "Proxy Jr - Empresa júnior de Relações Internacionais" 

pretende, como o próprio nome sugere, ser uma empresa júnior do curso de 

relações internacionais, complementando a formação profissional do 

estudante do curso de relações internacionais da UERJ, despertando o 

empreendedorismo nos mesmos.

4646 IFCH
FABIANO VILAÇA DOS 

SANTOS

revista.maracana

n@gmail.com

Revista Maracanan

1

As revistas universitárias são hoje importante indicador de qualidade do 

ensino e da pesquisa desenvolvidos pelos docentes e discentes nas 

universidades e centros de investigação científica e encontram-se em franco 

crescimento, haja vista a constante demanda para que os programas de pós-

graduação do país realizem pesquisas e criem canais efetivos de difusão e 

intercâmbio de suas produções. A Revista Maracanan, publicada pelo 

6163 IFHT HELDER MOLINA
projetoacoesafir

mativasuerj@gm

ail.com

AÇÕES AFIRMATIVAS E POLÍTICAS 

PÚBLICAS

0

O projeto de extensão Ações Afirmativas e Políticas Públicas pretende 

analisar algumas iniciativas, militância e projetos voltados para ações 

afirmativas voltadas para o povo negro começam surgir na universidade 

brasileira que vem ocorrendo desde a década de 1980. 

Este projeto, propõe a dar continuidade em 2020 a geração, implementação e 

acompanhamento de ações de reparação baseadas no critério 

5658 IFHT
ELOIZA DA SILVA 

GOMES DE OLIVEIRA

ronaldosilvamelo

77@gmail.com

ÁGORA: Rede virtual de 

compartilhamento de Saberes

0

Projeto de extensão com a realização de “webinários” e fóruns, além a 

organização de um Repositório Temático e de Comunidade de Práticas, com 

o suporte de Tecnologias de Informação e Comunicação e a utilização de 

Mediação Tecnológica.

Em cada semestre letivo serão realizados duas rodadas da "Ágora" através 

de "webinários" conduzidos por docentes do IFHT, ou por profissional 

5096 IFHT
RUI ALBERTO 

AZEVEDO DOS SANTOS

labgis@labgis.uer

j.br

Automação de metodologias de 

processamento de imagens de 

satélites para aplicações geoespaciais 

- UDT Sistema Labgis

1

O Sistema Labgis é um laboratório do Instituto Multidisciplinar de Formação 

Humana com Tecnologias, cadastrado como Unidade de Desenvolvimento 

Tecnológico junto ao INOVUERJ/SR-2 e responde também como Núcleo de 

Geotecnologias da Universidade do Rio de Janeiro por meio de um ato 

executivo da reitoria. Com uma equipe multidisciplinar, o Sistema Labgis 

desenvolve ensino, pesquisa e extensão focando em inovação tecnológica, 

5430 IFHT
BRUNO MIRANDA 

NEVES

davidgomes.uerj

@gmail.com

ECONOMIA GLOBAL E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1

Este Projeto é parte do “Programa Desenvolvimento e Educação – Theotonio 

dos Santos” do CEH e CCS/UERJ, sendo coordenado por Bruno Miranda 

Neves (IFHT). ifht.uerj.reggen@gmail.com

Em novembro de 1995 foi organizada uma Conferência de Viabilidade para o 

Estabelecimento de uma Rede Internacional de Instituições de Ensino em 

Economia Global, realizada na UNU/WIDER em Helsinki, Finlândia. Esta 

4310 IFHT MAYA SUEMI LEMOS
maya.lemos@uer

j.br

Ecovila Digital: o uso das mídias 

digitais na constituição de 

conhecimentos e valores 1

O Projeto Ecovila Digital se desenvolve no âmbito do Centro Multimídia do 

Ecomuseu Ilha Grande, localizado em Vila Dois Rios (Ilha Grande, Angra dos 

Reis/ RJ). Por meio deste projeto, pretende-se colaborar para o 

desenvolvimento da comunidade local no que se refere a apropriação da 

tecnologia – antigo anseio dos moradores –, criando-se o primeiro programa 

de inclusão digital na Vila Dois Rios – Ilha Grande. Sua finalidade última é 

5267 IFHT
RUI ALBERTO 

AZEVEDO DOS SANTOS
rui@uerj.br

Nós Propomos – Rio ! Cidadania com 

Inteligência Geográfica. Uma 

proposta para a difusão das 

geotecnologias no ensino básico.

0

O uso intensivo de mídias sociais, que nos coloca em um tempo de 

comunicação instantânea, potencializando sobremaneira a capacidade de 

manifestação e intervenção da sociedade na defesa de seus direitos e 

interesses, somada à não menos expressiva utilização de meios para a 

territorialização ou geolocalização de eventos, nos permitem asseverar que 

estamos a bordo de uma sociedade que se move e se articula com 

433 IGEOG
NADJA MARIA 

CASTILHO DA COSTA

nadjacastilho@g

mail.com

A Escola e o Parque Estadual da 

Pedra Branca (RJ): Um Programa de 

Educação Ambiental para 

Comunidades

1

O projeto  "A Escola e o Parque Estadual da Pedra Branca  Um Programa de 

Educação Ambiental para Comunidades" vem sendo desenvolvido há cinco 

anos e tem por objetivo desenvolver, junto aos professores e alunos  do 

ensino fundamental, práticas pedagógicas participativas em Educação 

Ambiental, utilizando o princípio do Meio Ambiente como uma das leituras do 

mundo e ligação com a realidade local, sendo esta representada pelos 
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5645 IGEOG
NILTON ABRANCHES 

JUNIOR

niltonabranches0

7@yahoo.com.br

A temática LGBT e a formação do 

professor de Geografia

0

O presente projeto de extensão tem como objetivo principal refletir acerca da 

formação do professor de Geografia no que tange a temática LGBT. Parte-se 

do pressuposto de que a escola de Educação Básica apresenta no seu 

cotidiano diferentes visões de mundo, sendo um verdadeiro espaço social. 

Apresenta-se por vezes enquanto espaço de conflito e/ou de interdição para 

pessoas que rompem com a heteronormatividade. O professor no seu 

5242 IGEOG
CÁSSIA BARRETO 

BRANDÃO

cassia.brandao@

uerj.br

Ciência do solo em foco

0

O projeto ciência do solo em foco é destinado a desenvolver o estudo e a 

disseminação da ciência do solo no país. Este projeto é fundamental para 

que a sociedade tome consciência do valor do solo enquanto recurso natural 

e compreenda o solo como um componente fundamental do ecossistema 

terrestre . Neste sentido, a ciência do solo será trabalhada neste projeto 

através de vídeos, acervos fotográficos e através da elaboração de materiais 

4930 IGEOG
AMANDA DANELLI 

COSTA

amanda.costa@u

erj.br

Círculo de leitura e de cinema: 

impressões, discussões e reflexões.

0

O presente projeto visa instituir um espaço e momento destinado à realização 

de um círculo de leitura e de cinema mensal no Departamento de Turismo, 

onde se possa criar um ambiente de discussão e reflexão a partir das 

impressões e do contato com diferentes textos literários e cinematografia 

variada. O principal objetivo do projeto é contribuir para a formação de 

pessoas sensíveis à leitura e à arte cinematográfica, interessadas pela 

4637 IGEOG
LEANDRO SOUZA 

MOURA

lemoura05@yah

oo.com.br

Construindo Vínculos

1

O Projeto Construindo vínculos pretende estabelecer e aprimorar relações 

entre a Universidade e setores da sociedade como Instituições de 

Hospitalidade e Turismo, Instituições Filantrópicas e Minorias Sociais. 

O contato com instituições de Hospitalidade e Turismo tem por objetivo fazer 

uma ligação entre teoria e prática em disciplinas como Gestão de Recursos 

Humanos e Gestão de Qualidade em Serviços Turísticos, otimizando a 

5755 IGEOG
VIVIAN CASTILHO DA 

COSTA

vivianuerj@gmail

.com

DIG: uma proposta de Disseminação 

do Geoprocessamento na Geografia

1

As geotecnologias são o “conjunto de tecnologias para coleta, 

processamento, análise e oferta de informação com referência geográfica”, 

sendo compostas por distintas ferramentas (hardwares - equipamentos, 

softwares - programas e peopleware - analistas) voltadas para a tomada de 

decisão. Como exemplos temos os Sistemas de Informação Geográficas - 

SIGs, Cartografia Digital, Sensoriamento Remoto, Sistemas de 

4673 IGEOG
ANTONIO SOARES DA 

SILVA

asoares.uerj@gm

ail.com

Espaço Geográfico da Ciência

0

O Projeto Espaço Geográfico da Ciência tem como objetivo implantar nas 

dependências do Instituto de Geografia da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, mais especificamente no Laboratório de Geografia Física, um local 

onde será montado um acervo interativo, em que se possa reproduzir, 

observar e compreender como se dão certos fenômenos naturais e como se 

dá a apropriação do espaço natural pelo ser humano, assim como o 

6093 IGEOG
AMANDA DANELLI 

COSTA

amandadanelli@

hotmail.com

Flanando - Rio de Janeiro

0

A cidade do Rio de Janeiro tem vivido grandes transformações urbanísticas, 

grande parte delas em nome dos mega-eventos, especialmente dos Jogos 

Olímpicos de 2016. Com isso, vários espaços tem se ressignificado, 

sobretudo aqueles ligados ao centro, zona sul e zona norte da cidade. O 

presente projeto, pretende, portanto, se desenvolver a partir de duas ações: 

1) através de caminhadas por alguns desses lugares, incentivar processos de 

4869 IGEOG
MARTA FOEPPEL 

RIBEIRO

marta.foeppel@g

mail.com

GEOGRAFIA ÀS CEGAS: ADAPTAÇÃO 

DOS CONCEITOS GEOGRÁFICOS AOS 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

DO ENSINO FUNDAMENTAL

1

Este projeto de extensão busca contribuir para a formação acadêmica de 

licenciandos e de bacharéis em Geografia, quanto à pesquisa acerca de 

conceitos geográficos e quanto à capacitação para elaborar e produzir 

materiais didáticos voltados para alunos com deficiência visual (cegos e com 

baixa visão). Este projeto conta com a participação de bolsistas do Programa 

de Educação Tutorial (PET - vinculado ao Ministério da Educação) do Curso 

6165 IGEOG
LEANDRO ANDREI 

BESER DE DEUS

leandrobeser@g

mail.com

Geografia da Arte de Rua: 

Espacialização do Grafite na Cidade 

do Rio de Janeiro 0

O grafite é visto como uma forma de expressão e denúncia contra as 

opressões e desigualdades, em especial, a vivida nos próprios centros 

urbanos, tornando a cidade, palco de tais acontecimentos, a tela do artista. O 

Projeto Geografia de Rua surge, neste contexto, com o intuito dar visibilidade 

a essa expressão artística ou tipo de arte visual, tomando como base a 

abordagem da Cartografia Social (CS), buscando revelar as espacialidades e 
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6018 IGEOG
ALBERTO PEREIRA 

DOS SANTOS

albertopsantos@

usp.br

GEOGRAFIA E EDUCAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS

0

RESUMO

Na Geografia o tema Direitos Humanos estão dispersos em várias 

abordagens nas pesquisas geográficas, a exemplo da geografia agrária que 

discute o "direito à terra", na geografia escolar que reflete o direito à 

educação, na geografia política que discute o direito à cidadania, na 

geografia que discute o direito ao meio ambiente, entre outras abordagens.  A 

5876 IGEOG
HUGO 

PORTOCARRERO

hportocarrero@g

mail.com

Humboldt - Revista de Geografia 

Física e Meio Ambiente

0

O projeto objetiva viabilizar o pleno desenvolvimento da Humboldt – Revista 

de Geografia Física e Meio Ambiente em edições semestrais, buscando 

ampla divulgação a nível nacional e internacional, e visando alcançar em seu 

decorrer a maior classificação dentro do sistema Qualis da CAPES, mediante 

a execução adequada das etapas programadas. A Humboldt será publicada 

eletronicamente e estará disponível no Portal de Publicações Eletrônicas da 

4692 IGEOG
MARCELA DO 

NASCIMENTO PADILHA

MARCELA.NASCI

MENTO@GMAIL.

COM

IR E VER: O TURISMO PEDAGÓGICO 

COMO FERRAMENTA DE APOIO AO 

ENSINO MÉDIO 1

Apresenta-se, aqui, uma proposta de apoio à educação básica que sofre há 

anos com uma estrutura sucateada e inadequada das escolas que provoca 

um sentimento que desmotiva estudantes e professores que convivem, 

simultaneamente, com um mundo de possibilidades oferecidas pela 

tecnologia e com uma escola que lhes oferece apenas a lousa, o giz (ou o 

quadro branco e a caneta) e a voz. No passado, tais instrumentos podem ter 

5647 IGEOG
GABRIEL DE SENA 

JARDIM

gabrielsenajardi

m@gmail.com

Laboratório de Turismo e Eventos

0

O projeto de extensão - Laboratório de Turismo e Eventos - propõe oferecer o 

aprendizado prático e o aprimoramento de métodos, processos e modelos 

adotados para a idealização, o planejamento, a organização e a execução de 

programas, roteiros e itinerários turísticos, além do planejamento e 

organização de eventos, atividades de conhecimento consideradas 

essenciais aos alunos, profissionais do trade turístico e demais interessados, 

6036 IGEOG
REGINA HELENA 

TUNES

tunesregina@gm

ail.com

O NEPGE/UERJ nas mídias sociais: 

divulgação científica e TICs

0

O presente projeto de extensão universitária procura estabelecer um diálogo 

mais frequente com a sociedade fluminense no geral a partir de estratégias 

de divulgação científica utilizando as tecnologias de informação e 

comunicação (TICs). Mais especificamente a proposta é a produção de 

vídeos e outros produtos imagéticos, cartográficos e gráficos que serão 

disponibilizados em redes sociais (youtube, facebook e instagram) e que 

6164 IGEOG
MARIA GEORGINA 

MUNIZ WASHINGTON

mgw@superig.co

m.br

O papel da memória institucional 

para a UERJ: trajetórias, estratégias e 

os desafios do futuro. 0

O presente projeto visa reunir esforços entre grupos de pesquisadores, 

técnico-administrativos e alunos com a finalidade de trabalhar com diferentes 

acervos vinculados à história da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), já organizados ou não, visando a construção de uma política de 

Memória Institucional da UERJ. Pensar seu passado não apenas sobre o 

ponto de vista de sua legislação e histórico, mas também através de uma 

4669 IGEOG
HUGO 

PORTOCARRERO

h.portocarrero@

altageotecnia.co

m

Oficina de Aplicativos Geoespaciais 

Voltados para o Ensino e a Pesquisa

1

Desde os anos 70 computadores vêm armazenando e processando 

informações em todo o mundo. Nos anos 90 a internet conectou 

computadores e atualmente vive-se nova era com o acesso móvel propiciado 

pelos smartphones, tablets e ipads. Tais plataformas permitem acessar 

remotamente informações que possuem em seus elementos constitutivos 

bancos de dados georreferenciados, de acordo com seu posicionamento 

5420 IGEOG

THIAGO FERREIRA 

PINHEIRO DIAS 

PEREIRA

thiago.pereira@u

erj.br

Partiu Trilha UERJ – DTUR: o 

ecoturismo e a relação sociedade-

natureza 1

Ao longo do processo de desenvolvimento das sociedades humanas, 

podemos notar profundas transformações na relação entre sociedade e 

natureza. Principalmente na segunda metade do séc. XX, o modelo de 

desenvolvimento econômico hegemônico (capitalista – urbano – industrial) 

passou a estar calcado na intensa utilização dos recursos naturais, dando 

origem então a uma situação denominada como “crise ambiental”. Frente ao 

1395 IGEOG
MARIANA ARAUJO 

LAMEGO

nepec_uerj@yah

oo.com.br

Periódico Espaço e Cultura

0

O Periódico especializado Espaço e Cultura, atualmente em seu número 41, 

têm como objetivo resgatar uma tradição geográfica que privilegia a cultura 

nas diferentes facetas de sua dimensão espacial, bem como contribuir para a 

difusão da Geografia Cultural no Brasil. O periódico Espaço e Cultura possui 

relevância social e acadêmica. Obteve reconhecimento da Universitat de 

Barcelona, da University of Texas Press e a Université de Paris IV 



N° Proj. sigla Coordenador E-mail Título projeto

Nº de Bolsas 

Concedidas 

para 2020

Resumo

4871 IGEOG
LEANDRO ANDREI 

BESER DE DEUS

leandrobeser@g

mail.com

Trilha Sensorial Piloto: Inclusão Social 

e Educação Ambiental na Floresta

1

O acesso de pessoas com algum tipo de deficiência ao meio natural 

apresenta dificuldades, devido à falta de informação e principalmente 

acessibilidade, privando os mesmos de experiências ecológicas. Deste modo, 

o presente trabalho busca minimizar o distanciamento existente entre 

deficientes visuais a educação ambiental, por meio da elaboração de 

atividades com alunos cegos e de baixa visão em uma trilha-piloto no 

5697 IGEOG

THIAGO FERREIRA 

PINHEIRO DIAS 

PEREIRA

thiago.pereira@u

erj.br

Trilhas e Roteiros Sensoriais como 

Instrumentos de Sensibilização e 

Educação Ambiental no Estado do Rio 

de Janeiro

1

Ao longo dos processos históricos, as atividades humanas foram 

fundamentais na intensificação da questão ambiental. A retirada das 

coberturas vegetais nativas dos ambientes naturais, resultantes das ações 

antrópicas, transformaram estas áreas em paisagens geográficas, com 

consequente rompimento no equilíbrio ecológico, gerando assim significativos 

impactos ambientais. As paisagens podem ser apropriadas como recursos, 

5739 IGEOG
ACHILLES D'AVILA 

CHIROL

achilles.chirol@u

erj.br

Trilhas Educativas na Ilha Grande - RJ

1

O Projeto Trilhas Educativas apresenta uma proposta integrada do 

conhecimento de geografia. A ênfase é dar visibilidade às técnicas de mínimo 

impacto em unidades de conservação que recebem visitantes e turistas, além 

dos outros usuários e dos gestores públicos.O foco é tratar os conceitos de 

impacto ambiental, degradação ambiental, dinâmica ambiental, fragilidade 

ambiental, vulnerabilidade ambiental, planejamento ambiental e gestão 

5146 IGEOG

JULIA SANTOS 

COSSERMELLI DE 

ANDRADE

juliadeandrade@

gmail.com

Viramundo: Laboratório de 

Geografias Populares - Formação de 

público 1

Trata-se de um projeto de formação de público. Nossa proposta foi construída 

a partir da necessidade sentida em nosso trabalho cotidiano juntos ao corpo 

dissente. Nossos alunos, muitos deles oriundos das classes populares, não 

possuem o habito de freqüentar  os eventos culturais e artísticos da cidade 

em que vivem. Não se trata apenas da arte erudita mas sim de todas as 

manifestações artísticas e estéticas. Essa falta de familiaridade com essas 

5616 ILE
PATRÍCIA ALEXANDRA 

GONÇALVES

patricialexg@gm

ail.com

A Articulação teórico-prática no Licom

0

O projeto reúne e amplia outros projetos do Licom, constituindo-se como o 

maior projeto de extensão do ILE. Ele agregará um conjunto de objetivos e 

ações, visando à formação dos discentes e à formação continuada dos 

professores do ensino básico e fundamental por meio da integração entre a 

universidade, as escolas e a comunidade do Rio de Janeiro. Para tal, 

pretende-se construir um polo de pesquisa teórica a partir da prática didática 

5165 ILE
MARINÊS LIMA 

CARDOSO

marinesrj@yaho

o.com.br

A prática de leitura de textos 

literários através do cinema

0

O ensino da literatura em língua estrangeira, especificamente italiana, 

apresenta alguns obstáculos no que concerne à falta de interesse pela leitura 

de textos literários por parte dos alunos. Porém, observa-se que um filme 

adaptado de um romance dispõe de uma boa receptividade nesse mesmo 

público. O filme apresenta ao espectador uma história com os mesmos 

elementos presentes em uma obra literária, como narrador, personagem, 

5702 ILE
FLAVIO GARCIA DE 

ALMEIDA

sepel.uerj@uerj.

br

Acervos Temáticos

0

Acervos Temáticos é um projeto cuja meta é atender a pesquisadores e ao 

público em geral interessados na ficção, nas teorias, nas críticas e na 

historiografia do insólito (fantástico, lato sensu). Os Acervos reúnem doações 

ou aquisições de livros e periódicos e documentos avulsos como anotações 

feitas por estudiosos de reconhecido valor para o tema, disponibilizados para 

consulta digital ou física.

5983 ILE
ANA CRISTINA DE 

REZENDE CHIARA

chiara@centroin.

com.br

Bioescritas: leituras e escritas de si

0

Bioescritas busca interrelacionar os debates sobre subjetividade, autoria, 

corporalidade, biopolítica e partilha do sensível (Rancière,2000), no campo 

dos estudos literários e culturais, com concentração nas relações estéticas 

/éticas da construção de subjetividades atuando também no campo da leitura 

e produção escrita.  Ao pôr em questão o sujeito monádico,leva em conta as 

novos suportes de subjetivação, investigando o conceito de “subjetividade 

4945 ILE
FLAVIO GARCIA DE 

ALMEIDA

publicacoes.dialo

garts@gmail.com

Caderno Seminal

0

O Caderno Seminal é um periódico semestral multidisciplinar, sem fins 

lucrativos, que publica trabalhos das subáreas: (1) Letras, (2) Linguística, (3) 

Semiótica e afins. Somente em caráter especial, publicam-se trabalhos de 

outras subáreas e especialidades, desde que correlacionados a temáticas de 

interesse do periódico.

Este periódico tem por objetivo fazer circular estudos de caráter teórico ou 
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5987 ILE
GERALDO RAMOS 

PONTES JUNIOR

gerpontesjr@gm

ail.com

Catalogação e descrição do Acervo 

UERJ da Revista L'Avant-Scène 

Théâtre (1953-2001) 0

Tratamento de um acervo, doado à UERJ pelo Consulado Francês, como 

campo de pesquisa e aprendizagem sobre a edição de revistas de cultura. O  

papel do periódico cultural na divulgação das Letras e Artes. Oportunidade de 

abertura de um campo de estágio interno, juntamente com o projeto SELB 

(5509), para a reflexão sobre o campo editorial e sua função nas Letras. 

Práticas pontuais de tradução para descrição catalográfica.

5560 ILE
JANAINA DA SILVA 

CARDOSO

janatechweb@ya

hoo.com.br

CEALD – Colaboração, estratégias de 

aprendizagem e letramento digital: o 

desafio da equidade na formação de 

professores de línguas

1

Este projeto tem como objetivo principal diminuir o índice de reprovação e 

evasão nos níveis iniciais do curso de Inglês/Literaturas, usando como ações 

extensionistas cursos de curta duração, eventos, oficinas e rodas de leituras. 

A maioria das atividades são abertas para o público interno (alunos do curso 

de Letras) e externo (professores de idiomas que tenham interesse em se 

atualizar). O projeto tem como base uma pesquisa ação participante 

2457 ILE
MARINA ROSA ANA 

AUGUSTO

marinaaug@uerj.

br

DEL (Déficit Específico da 

Linguagem): conhecendo populações 

em condições diferenciadas de 

aquisição da língua

1

Este projeto de extensão, intitulado “DEL (Déficit Específico da Linguagem): 

conhecendo populações em condições diferenciadas de aquisição da língua”, 

debruça-se sobre um distúrbio que atinge crianças para as quais a aquisição 

da linguagem não segue um padrão de desenvolvimento normal, apesar de 

essas crianças não apresentarem deficiências externas ao domínio 

linguístico, evidências de distúrbios neurológicos, deficiências auditivas, 

4603 ILE ELISA MASSAE SASAKI
elisamassae@yah

oo.com.br

Descobrindo a cultura japonesa

1

“Descobrindo a Cultura Japonesa” é um projeto de extensão que procura 

promover eventos relacionados à cultura e sociedade japonesa, que conta 

com as parcerias com o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro e com 

o Global Japan Office – escritório da Universidade de Estudos Estrangeiros 

de Tóquio (GJO-TUFS). Pretendemos apresentar e difundir diferentes 

aspectos do Japão aos interessados não só da Uerj mas também ao público 

5689 ILE
FLAVIO GARCIA DE 

ALMEIDA

sepel.uerj@uerj.

br

Dicionário Digital do Insólito Ficcional

0

Hospedado no servidor da UERJ, o Dicionário Digital do Insólito Ficcional - e-

DDIF (www.insolitoficcional.uerj.br), registrado no INPI (Instituto Nacional de 

Produção Industrial) sob o protocolo nº 917.874.439, e na Agência Nacional 

do ISBN da Fundação Biblioteca Nacional sob o código 978-85-8199-136-8, 

versa sobre as manifestações do insólito ficcional (literatura, teatro, cinema, 

televisão, cybercultura etc.), sendo continuamente atualizado por decisão de 

5459 ILE
ALCEBIADES MARTINS 

AREAS

bideareas@yaho

o.it

DICIONÁRIO ONLINE BILÍNGUE DE 

EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS ITALIANO 

– PORTUGUÊS BRASILEIRO / 

PORTUGUÊS BRASILEIRO -ITALIANO

0

O Dicionário Online Bilíngue de expressões idiomáticas é um projeto que tem 

por objetivo organizar uma base de dados retroalimentável contendo 

expressões idiomáticas em língua italiana e língua portuguesa do Brasil que 

possa auxiliar o trabalho de  alunos, professores, pesquisadores e tradutores. 

Parte-se de teóricos da tradução e da comunicação como Erwin Theodor, 

Michäel Oustinoff, Mona Baker, Paulo Rónai, Roman Jakobson, Rosemary 

5220 ILE
JANETE DA SILVA 

OLIVEIRA

elonihon.midia@

gmail.com

ELONihon  - Estudos Midiáticos

1

O ELONihon - estudos midiáticos é um desdobramento do projeto de 

extensão ELO - Grupo de Comunicação Intercultural que será extinto e 

nasceu do crescente interesse pelos produtos midiáticos japoneses e como 

eles podem colaborar no ensino de língua e literatura japonesas. Através da 

contextualização da língua nesses materiais que ganham sentido na 

exposição da cultura e da sociedade, o ELO propõe-se a ser um instrumento 

1050 ILE

MARIA APARECIDA F. 

DE ANDRADE 

SALGUEIRO

escrtrad.uerj@g

mail.com

Escritório Modelo de Tradução Ana 

Cristina César

1

Este Projeto tem como premissa a renovação e a rediscussão dos cursos de 

Graduação do Instituto de Letras, em função da nova realidade e exigência 

do mercado de trabalho do profissional em Letras. O Projeto busca 

contemplar o ensino e a pesquisa em tradução (cultural e intercultural), bem 

como a extensão, por meio do atendimento a demandas sociais.Nesse 

sentido, o projeto ‘Escritório Modelo de Tradução’ tem como principais metas 

5467 ILE
MARIA ALICE 

GONCALVES ANTUNES

mantunes879@g

mail.com

FORMAÇÃO DE TRADUTORES: 

EXPERIMENTANDO A TRADUÇÃO 

LITERÁRIA 1

O projeto " Formação de Tradutores: Experimentando a Tradução Literária" 

busca contemplar o ensino da tradução literária via duas ações principais: 1. 

a tradução e/ou versão de relatos de tradutores profissionais que tematizam a 

própria prática da tradução literária; e, 2. a (re)tradução de textos literários, 

tratando a literatura de um ponto de vista abrangente, que inclui textos vistos 

como de especialidade (ou mais geralmente conhecidos como "científicos", 
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5851 ILE
ISABEL ARCO VERDE 

SANTOS

verdesantos@uol

.com.br

Hebraicando

1

O presente projeto pretende criar um  canal para divulgação de material 

prático de hebraico para trabalho, bem como abrir discussões com relação a 

temas pertinentes à língua e cultura semitas,em especial à cultura judaica. 

Pretende-se facilitar o acesso a informações, com dicas, sugestões de 

materiais e divulgação de notícias pertinentes. Além disso, pretende-se 

sensibilizar a comunidade interna e externa

4018 ILE
LUÍSA PERISSÉ NUNES 

DA SILVA

labev.uerj@gmail

.com

LabEV - Laboratório Espanhol Virtual

0

O LabEV surge motivado pela pesquisa Interleituras, relacionada à leitura em 

espanhol mediada por tecnologias da informação e comunicação (TICs). O 

laboratório, que oferece atividades de extensão e apoio ao ensino mediadas 

pelas TICs, é um projeto relevante para a área porque mantém relação direta 

com o ensino de línguas estrangeiras (LE) e formação de professores. 

Também se apoia em pesquisas sobre exploração dos gêneros textuais no 

5450 ILE
LEONARDO DAVINO 

DE OLIVEIRA

leonardo.davino

@gmail.com

Laboratório de Estudos 

Verbivocoperformáticos

0

O Laboratório de Estudos da Verbivocoperformance investiga as parcerias 

éticas e estéticas entre a poesia e a canção popular contemporâneas. 

Através do diálogo transtemporal e transdisciplinar entre palavra escrita e 

palavra cantada, o objetivo é verificar os modos de aparição do sujeito 

cancional, essa categoria complexa que amalgama a voz do compositor, a 

voz do sujeito da canção (aquela que “fala” a mensagem da letra entoada) e 

5461 ILE
CARMEM LUCIA 

PEREIRA PRAXEDES

clpraxedes@yaho

o.it

Laboratório de Gestão e Prática de 

Ensino em Italiano – Labgesti

0

O LabGesti é um laboratório de gestão e prática de ensino em Italiano, em 

que se propõe desenvolver atividades, produtos e processos de suporte às 

práticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão, com uma visão dinâmica e 

integradora, tendo em vista associar pesquisadores internos e externos à 

UERJ, cujo campo de atuação se relacione à Língua Italiana nas 

modalidades presencial, semipresencial e a distância. Os fatores que 

5509 ILE
DAVI PESSOA 

CARNEIRO BARBOSA

davipessoacarnei

ro@gmail.com

Laboratório de publicações Lima 

Barreto

1

Fundado em março de 2016 por Iuri Pavan, Nayana Ferraz e Thayssa 

Martins, estudantes do Instituto de Letras da Uerj, o Selo Editorial Lima 

Barreto (Selb) é um projeto discente sem fins lucrativos vinculado ao Diretório 

Acadêmico Lima Barreto (Dalb), instância representativa da categoria 

discente do instituto, e à Editora Morandi, de Priscilla Morandi, aluna do curso 

de Letras que abrigou o selo em sua casa editorial. Até hoje sem nenhum 

4999 ILE
PATRÍCIA ALEXANDRA 

GONÇALVES

patricialexg@gm

ail.com

Laboratório interdisciplinar de 

estudos renascentistas

1

Tema para o biênio 2020-2021: A trajetória pessoal e poética de Verônica 

Franco e Gaspara Stampa. 

Após a queda do Império Romano, a Itália viveu um período ininterrupto de 

dominações, ocorrendo apenas, a intervalos, a mudança da nacionalidade do 

opressor. Após vários séculos nessa rotina, uma centelha reacendeu o brilho 

4425 ILE
MARIA APARECIDA 

CARDOSO SANTOS

cardoso.aparecid

a@gmail.com

LABSEM - Laboratorio Multidisciplinar 

de Semiotica

0

Projeto multidisciplinar para estudos, pesquisas, produções de identidade 

visual de eventos e material divulgacional. Funciona como ponto de apoio e 

recepção de convidados dos eventos articulados ao LABSEM, uma vez que 

propicia o acesso à WEB, sem interferir nas rotinas do ILE.

Com suporte na semiótica congrega, a princípio, docentes do ILE e da FFP 

(CEH) e da ESDI (CTC), para promoção do diálogo entre áreas e subáreas 

5026 ILE
JULIA SCAMPARINI 

FERREIRA

julia.ferreira@ue

rj.br

Ler, interpretar e produzir ciência 

hoje: epistemologia e subalternidade

1

O projeto "Ler, interpretar e produzir ciência hoje: epistemologia e 

subalternidade", pensado e praticado na perspectiva da Análise do Discurso 

(Pêcheux), da Epistemologia (Bachelard, Fichant & Pêcheux) e dos Estudos 

Subalternos (Spivak), pretende contemplar a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão ao compreender como a ciência é lida, interpretada e 

produzida hoje, e como alguns saberes são silenciados, deixados de lado, em 

5293 ILE
DEISE QUINTILIANO 

PEREIRA

deisequintiliano

@uol.com.br

LETI - Línguas Estrangeiras para a 

Terceira Idade

1

O ponto de partida de uma reflexão pedagógica do Projeto LETI (Línguas 

Estrangeiras para a Terceira Idade), uma das vertentes do PROGRAMA 

LICOM (Programa de Ensino de Línguas Estrangeiras e de Língua Materna 

para a Comunidade) baseia-se numa necessidade real: a existência de 

significativa demanda, derivada do aumento da expectativa de vida da 

população brasileira, ressaltando a importância da aprendizagem de uma 
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5644 ILE
HENRIQUE MARQUES 

SAMYN

jogral@gmail.co

m

LetrasPretas

1

O projeto LetrasPretas tem o inovador propósito de agregar mulheres negras, 

alunas e ex-alunas da UERJ, que estudam, pesquisam e divulgam a 

produção literária, intelectual e cultural de outras mulheres negras, assim 

favorecendo uma ampliação de saberes e uma gestação de atividades 

transformadoras que propiciem às mulheres negras ocupar a posição de 

agentes protagonistas da própria emancipação, articulando universidade e 

5988 ILE
ISABEL ARCO VERDE 

SANTOS

verdesantos@uol

.com.br

Línguas Originais bíblicas: grego e 

hebraico

0

O projeto "Línguas Originais: Grego koiné e hebraico Bíblico" pretende levar 

para além dos  muros da UERJ a oportunidade de aprender sobre o grego e 

o hebraico bíblico.

5600 ILE
RAPHAEL SALOMÃO 

KHEDE

ler.uerj@gmail.co

m

Liter(ato): circuitos de produção e 

divulgação literária

1

O Programa Ler Uerj foi criado, em 1997, com o propósito original de 

incentivar e promover a leitura no âmbito da Uerj e da comunidade externa. 

Ao longo desses 23 (vinte e três) anos de funcionamento , o Programa 

LerUerj vem buscando intensificar sua missão original, propondo articulações 

entre as atividades extensionistas, de pesquisa e de formação. 

Recentemente, o Programa acumulou uma vasta experiência com atividades 

5299 ILE
JOSE CARLOS 

PINHEIRO PRIOSTE

jose.prioste@uerj

.br

LITERATURA E CINEMA

0

Tendo em vista a demanda dos alunos, este projeto de extensão objetiva a 

exibição de obras cinematográficas que apresentam adaptações de obras 

literárias para o cinema.

Objetiva também propiciar aos alunos, e à comunidade em geral, debates 

sobre a relação entre a obra de ficção literária e a adaptação cinematográfica 

através das relações intersemióticas.

5784 ILE
REGINA SILVA 

MICHELLI

r.michelli@gmail.

com

Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os

1

O projeto “Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os” tem por objetivo viabilizar o 

acesso a narrativas tradicionais e contemporâneas direcionadas a crianças e 

jovens, oportunizando o contato com a Literatura Infantojuvenil a graduandos 

e pós-graduandos da UERJ, dos cursos de Letras e áreas afins, bem como a 

público externo interessado na área.  Intenta-se oferecer encontros, com 

frequência sistemática, em que se propiciam o contato com temas, textos e 

5830 ILE
DAVI FERREIRA DE 

PINHO

davifpinho@gmai

l.com

Literatura Inglesa Brasil

0

O website Literatura Inglesa Brasil foi idealizado com o intuito de abrir 

caminhos e possibilitar conversas sobre a literatura de expressão inglesa no 

Brasil. O diálogo entre a academia, o mercado editorial, a indústria cultural e 

o público leitor ainda é entrecortado por um ruído significativo, no sentido de 

que exploramos de forma consideravelmente limitada as ferramentas que a 

popularização da internet nos possibilitou. Tendo por fundamento as práticas 

5971 ILE
ISABEL ARCO VERDE 

SANTOS

isa.arcoverde@g

mail.com

Liturgia e arte

0

É crescente a demanda de pessoas que procuram partituras para uso 

litúrgico. Pelo facebook é possível identificar comunidades de músicos que se 

unem para troca de partituras. Apesar de ser obrigatório o registro de 

músicas por partituras, a questão é que, na maioria das vezes, estas 

partituras não estão disponíveis ou não existem, o que dificulta o uso de 

muitas músicas. Desde 2015, temos acompanhado a caminhada da página 

5301 ILE
LUÍSA PERISSÉ NUNES 

DA SILVA

luisaperisse@gm

ail.com

Material Audiovisual Legendado na 

Aula de Espanhol

1

O presente projeto de extensão tem a finalidade de disponibilizar a 

professores e estudantes de espanhol material audiovisual legendado em 

espanhol e propostas didáticas para uso em aulas de espanhol do Ensino 

Médio. Para tal, nos basearemos nas teorias de letramento (ROJO, 2009; 

SOARES, 2012), leitura digital (Vergnano-Junger, 2010), elaboração de 

material didático (GRICOLETTO, 1999; VILAÇA, 2009), multimodalidade 

4793 ILE
MARINA ROSA ANA 

AUGUSTO

marinaaug@uerj.

br

MATRAGA (Revista do Programa de 

Pós-graduação em Letras) no SEER

1

Este projeto tem por objetivo viabilizar a hospedagem da Revista MATRAGA, 

publicação do Programa de Pós-graduação em Letras da UERJ, no Portal de 

Publicações Eletrônicas dessa Universidade a partir do Sistema de 

Editoração Eletrônica de Revistas (SEER), disponibilizado pelo IBICT, assim 

como gerenciar o seu fluxo editoral. A Revista Matraga, publicada desde 1986 

por iniciativa do Departamento de Cultura e Literatura Brasileira, está, desde 
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5472 ILE
ANELISE FREITAS 

PEREIRA GONDAR

anelisegondar@g

mail.com

Medialíngua - formação livre em 

mediação linguística e cultural

0

A ideia do projeto Medialíngua – mediação linguística e introdução à tradução 

oral é abrir um flanco inédito de pesquisa e aprimoramento da formação 

profissional do graduando em Letras com foco na habilidade intercultural para 

fins de ampliação do mercado de trabalho. A mediação linguística e a 

interpretação entre línguas são áreas profissionais bem estabelecidas no 

contexto das grandes cidades, no entanto, no Rio de Janeiro, essa formação 

5630 ILE
FERNANDA CARNEIRO 

CAVALCANTI

fernanda.cavalca

nti@uerj.br

METAPHOR BIBLIOGRAPHY - BRASIL

1

O  projeto intitulado METAPHOR BIBLIOGRAPHY - BRASIL integra um 

projeto de escopo internacional - METAPHOR BIBLIOGRAPHY -, tendo em 

vista que possui como parceiros, a Universidade de la Rioja, na Espanha, e a 

John Benjamins, editora acadêmica independente, voltada para publicações 

na área das Ciências Sociais e Humanas, com sede em Amsterdam, 

Holanda. Seu objetivo é o de formar equipes de professores, pesquisadores e 

5511 ILE
FRANCISCO DE ASSIS 

FLORENCIO

ff017066@gmail.

com

Mitologia também se conta

1

• Pretende-se, com este projeto, levar o conhecimento da Mitologia greco-

latina por meio da contação de histórias aos alunos do ensino fundamental II 

do Colégio de Aplicação da UERJ e de escolas públicas municipais. Busca-

se, com isso, criar um ambiente lúdico, divertido, no qual, o aluno, sem 

perceber, será inserido no universo da mitologia, recebendo informações que 

lhe servirão de conteúdo para a elaboração de redações e trabalhos, e que 

6134 ILE
ELISA FIGUEIRA DE 

SOUZA CORRÊA

pehdefigo@gmail

.com

MON - Revista de Estudos da Ásia 

Oriental

0

Trata-se de revista organizada pelo Setor de Japonês do Instituto de Letras, 

voltada para publicações de artigos, pesquisas, resenhas etc. na área de 

estudos asiáticos, com foco especial no Extremo Oriente. Embora organizada 

por setor do ILE, a revista receberá trabalhos de outras áreas das Ciências 

Humanas, desde que dentro do limite geográfico proposto.

5117 ILE MARIJE SOTO
teacher.marije@

gmail.com

Neurociência da linguagem: 

propostas didáticas

1

O objetivo desse projeto é a criação de uma plataforma digital (estilo blog) 

para a divulgação de estudos brasileiros na área de neurociência da 

linguagem, para melhorar a sua articulação com o ensino de línguas, 

promovendo uma reflexão crítica sobre a relevância de estudos 

neurocientíficos e fazê-los mais acessíveis ao público alvo, professores 

atuantes e futuros, e investigando seu potencial educacional ao transformá-

5930 ILE
FLAVIO GARCIA DE 

ALMEIDA

sepel.uerj@uerj.

br

Núcleo de Estudos do Fantástico 

(NEF.UERJ)

0

O Núcleo de Estudos do Fantástico (NEF.UERJ) surgiu dentro da estrutura do 

Seminário Permanente de Estudos Literários (SePEL.UERJ) a fim de atender 

à especificidade de ações dedicadas ao insólito ficcional, termo-conceito 

utilizado pelos pesquisadores envolvidos no projeto para nomear o fantástico 

lato sensu.

O SePEL.UERJ, projeto de extensão nº 2456, por sua própria natureza, 

5089 ILE
ALEXANDRE DO 

AMARAL RIBEIRO

ple.licom.uerj@g

mail.com

NUPPLES – Avaliação da Proficiência 

em Português Língua Não Materna

1

Este projeto oferece uma solução para a demanda de alunos intercambistas 

e outros estrangeiros que fazem cursos de graduação e de pós-graduação na 

UERJ em relação à avaliação de suas competências em língua portuguesa. 

Não obstante, o Instituto de Letras, através do NUPPLES/UERJ, atue como 

posto aplicador do exame de proficiência CELPE-BRAS, esse só é oferecido 

duas vezes ao ano, o que – por vezes – inviabiliza a candidatura de 

4382 ILE
ALEXANDRE DO 

AMARAL RIBEIRO

ple.licom.uerj@g

mail.com

NUPPLES - Núcleo de Pesquisa e 

Ensino de Português Língua 

Estrangeira/Segunda Língua 1

O Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português como Língua Estrangeira/ 

Segunda Língua (NUPPLES) é um Projeto que se  caracteriza por ser uma 

instância de produção de conhecimento (saberes didático-pedagógicos e 

linguísticos), de produção, editoração e publicação de materiais didáticos e 

paradidáticos na área de português língua não materna (PLNM). Suas 

atividades atendem, especialmente, às demandas geradas por estrangeiros 

5088 ILE
RODRIGO DA SILVA 

CAMPOS

rodrigocampos.rs

c@gmail.com

O ESPANHOL COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (E/LE) NAS SÉRIES 

INICIAIS DO  ENSINO FUNDAMENTAL: 

UMA NOVA PERSPECTIVA NA 

FORMAÇÃO DOCENTE

0

O presente projeto possui a finalidade de oferecer oficinas de língua 

espanhola para as séries iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5 ano de 

escolaridade) no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAP-

UERJ), a partir de uma perspectiva discursiva (MAINGUENEAU, 2004), lúdica 

(MARANHÃO, 2007; VYGOTSKY, 1991, 1998) e intercultural (PARAQUETT, 

2010), dialogando com os pressupostos da Pedagogia de Projetos (DEWEY, 
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5908 ILE
VERIDIANA SKOCIC 

MARCHON

veridianaskocic@

gmail.com

Oficina de Italiano nos CEFETs - Rio 

de Janeiro

0

O projeto Oficina de Língua Italiana nos CEFETs - Rio de Janeiro está 

vinculado ao programa LICOM (Línguas para a Comunidade), implementado 

pelo Instituto de Letras. O projeto que objetiva atender os alunos do Ensino 

Médio dos CEFETs é fruto da recente parceria com o CEFET ( pólo Maria da 

Graça - RJ) onde a oficina de Língua Italiana já é oferecida, contando com 

cerca de 30 alunos. A partir dessa realidade, o projeto em questão tem 

5909 ILE
VERIDIANA SKOCIC 

MARCHON

veridianaskocic@

gmail.com

Oficinas de Línguas Estrangeiras nas 

Escolas - OLEE

0

O projeto Oficinas de Línguas Estrangeiras nas Escolas- OLEE  está 

vinculado ao programa LICOM (Línguas para a Comunidade) do Instituto de 

Letras e está voltado à ampliação de espaços de ensino e de aprendizagem 

de línguas, com o propósito de abrir discussões sobre questões teóricas e 

metodológicas relacionadas à formação do professor de línguas e ao seu 

trabalho. Sua principal vinculação é com as instituições de ensino público, 

5282 ILE
CARLOS EDUARDO 

SOARES DA CRUZ

carlos.cruz@uerj.

br

Páginas Luso-Brasileiras em 

Movimento: literatura, história e 

turismo 1

Construção de uma base digital de dados literários que possibilite ao usuário 

a imersão na cultura de língua portuguesa por meio do diálogo das literaturas 

portuguesa e brasileira, do século XVI (quando o Brasil passa a existir como 

espaço ocupado pelos portugueses, iniciadores de certa maneira do 

processo de globalização) ao século XXI, com questões hoje fundamentais a 

respeito da experiência do espaço e vivência ecológica, paisagem e turismo. 

5350 ILE
SABRINA BALTOR DE 

OLIVEIRA

sabrinabaltor@g

mail.com

PLA - Projeto em Línguas adicionais

1

O projeto conta com a participação de diferentes profissionais da área de 

ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras e de língua portuguesa com 

fins específicos, atendendo assim a uma demanda cada vez maior tanto da 

comunidade externa quanto da própria Universidade por cursos que 

desenvolvam uma habilidade linguística específica em língua portuguesa ou 

em língua estrangeira. O projeto abre, ao mesmo tempo, um espaço de 

4020 ILE
MAGALI DOS SANTOS 

MOURA

magali.moura@u

ol.com.br

PLIC - Projeto de Línguas para a 

comunidade

1

O estudo de línguas estrangeiras é uma necessidade cada vez mais presente 

na sociedade contemporânea, já que se apresenta como um diferencial no 

estabelecimento de interações sociais.  A diminuição das distâncias através 

de meios de comunicação avançados que impõem o tempo real como espaço 

efetivo de trocas comunicacionais que exigem respostas rápidas, a busca 

pelo conhecimento do outro e de seu mundo, o reconhecimento do 

5152 ILE IEDA MARIA MAGRI
ieda.magri@uerj.

br

Poesia, ficção e crítica: exercícios 

com autor, exercícios de autor

1

Projeto de extensão que objetiva fomentar o conhecimento, a leitura e o 

debate dos livros de autores brasileiros contemporâneos na Universidade de 

forma sistemática, com ênfase na atividade crítica elaborada a partir desses 

encontros, por críticos também convidados para este fim.  Visa também 

oferecer aos alunos oficinas de criação literária coordenadas por escritores 

com experiência nessa dinâmica. O projeto prevê encontros com escritores, 

5705 ILE SHEILA MOURA HUE
sheila_hue@yah

oo.com.br

Práticas em edição e crítica textual

0

O projeto visa a preparação e a publicação de edições atualizadas de obras 

antigas, especialmente do século XVI, e também visa a permitir ao aluno de 

graduação e aos interessados trabalhar na edição de tais obras, de forma a 

acompanhar todas as fases, desde a pesquisa dos testemunhos (obras 

manuscritas e impressas) em bibliotecas e arquivos, a leitura e a transcrição 

dos documentos, a colação das diferentes versões, o estabelecimento dos 

5258 ILE
ELISA FIGUEIRA DE 

SOUZA CORRÊA

pehdefigo@gmail

.com

Preparando mais jovens para o 

futuro: oficinas de língua japonesa 

nas escolas 1

Através do projeto Preparando Mais Jovens para o Futuro, o Setor de 

Japonês do Instituto de Letras da UERJ pretende consolidar mais uma 

iniciativa para oferecer oficinas de língua japonesa em escolas públicas do 

Rio de Janeiro. Assim, desde 2017, através de convênio e apoio do Global 

Japan Office (GJO) da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio 

(TUFS) na UERJ, elaboramos este projeto para atender a demandas tanto 

4405 ILE
MARCIA REGINA DE 

FARIA DA SILVA

coordgraile@gma

il.com

Principia

0

O Projeto conta com a ajuda de todo o departamento e visa à publicação da 

Revista Principia (ISSN 1415-6881) e vem sendo desenvolvido desde 1997. 

As publicações, inicialmente eram anuais e, há alguns anos, transformaram-

se em semestrais. Era apenas impressa até 2013. Agora estamos no décimo 

segundo número online. Pretende-se, com a manutenção da revista em on-

line a melhoria de sua qualificação e uma maior divulgação e disponibilização 
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1164 ILE
MARCELO MORAES 

CAETANO

marcelomcaetan

o@gmail.com

Programa de Estudos do Centro 

Filológico Clóvis Monteiro

1

Nossos objetivos e metas são permanentes: orientar a comunidade externa e 

interna a respeito do funcionamento da língua portuguesa em sua 

modalidade padrão. Assim, nossos bolsistas atendem à comunidade por e-

mail (cefiluerj@gmail.com), por telefone (2334-0186) ou presencialmente 

(UERJ, Campus Maracanã, sala 11.010). Além disso, fazemos revisões de 

textos acadêmicos ou não acadêmicos, sem nenhum custo para o 

855 ILE

BRUNO REGO 

DEUSDARA 

RODRIGUES

ler.uerj2@gmail.c

om

Programa de Leitura da UERJ 

(LerUERJ)

0

O Programa Ler Uerj foi criado, em 1997, com o propósito original de 

incentivar e promover a leitura do âmbito da Uerj e da comunidade externa. 

Ao longo desses 20 (vinte) anos de funcionamento , o Programa LerUerj vem 

buscando intensificar sua missão original, propondo articulações entre as 

atividades extensionistas, de pesquisa e de formação. Recentemente, o 

Programa acumulou uma vasta experiência com atividades de extensão 

604 ILE
DARCILIA MARINDIR 

PINTO SIMOES

darciliasimoes@g

mail.com

Publicações Dialogarts

1

Criado em 1994, com o lançamento do Caderno Seminal impresso, na UERJ-

FFP-São Gonçalo, ensejou a criação de um grande Projeto, o “Dialogarts”. 

Em 1996, foi registrado como Projeto de Publicações Dialogarts e hoje já se 

configura como uma Editora Universitária de modelo extensionista. Seu 

endereço digital é < www.dialogarts.uerj.br  >. Suas produções atendem à 

graduação e pós- graduação, com a meta de divulgar não só a ciência 

4388 ILE
ANGELA CORR╩A 

FERREIRA BAALBAKI

angelabaalbaki@

hotmail.com

RECURSOS E MATERIAIS PARA O 

ENSINO DE PORTUGUÊS PARA 

ALUNOS SURDOS 1

O processo educacional da comunidade surda, no Brasil, passou por várias 

etapas que, em geral, desprestigiavam sua primeira língua, a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). Atualmente, com a introdução de um novo 

pensamento sociopolítico, principalmente, com promulgação da lei de 

LIBRAS, em 2002, que define essa língua como meio de expressão e de 

comunicação da comunidade surda e de instrução para aprendizado de 

1313 ILE RICARDO JOSEH LIMA
rjlimauerj@gmail

.com

Redes Linguísticas - Divulgando a 

Sociolinguística na Web

0

O Projeto Redes Linguísticas - Divulgando a Sociolinguística na Web busca 

realizar uma ação de divulgação científica em redes sociais a respeito do 

tema “falar errado”. A Universidade já vem abordando esse tema há algumas 

décadas, desmistificando a ideia de que existe um modo de falar que se 

possa considerar errado. Entretanto, a sociedade, de um modo geral, 

desconhece o que a Universidade tem produzido. Inserir essa produção de 

4900 ILE
FLAVIO GARCIA DE 

ALMEIDA

sepel.uerj@uerj.

br

REVISTA Abusões

1

e-ISSN: 2525-4022

Periódico quadrimestral, que tem por finalidade a divulgação de artigos, 

resenhas, entrevistas e fontes documentais relevantes para os estudos do 

Gótico, Fantástico e Insólito Ficcional, conforme expresso em seu Editorial 

Permanente, e publica textos em português, galego, espanhol, francês, 

italiano, inglês e alemão.

5439 ILE
MARIA APARECIDA 

CARDOSO SANTOS

darciliasimoes@g

mail.com

Revista Eletrônica Ecos de Linguagem

1

O periódico Ecos de Linguagem (ISSN 2317-0808) é uma publicação 

multilíngue vinculado ao Laboratório de Semiótica da UERJ cujas 

características que lhe dão destaque são, sobretudo, o fato de ser plurilíngue 

e de permitir o contato entre pesquisadores de vários países cujas produções 

sistematizadas em artigos são coligidas em números que apresentam as 

discussões atuais em áreas como ensino e aprendizagem de língua 

2524 ILE
MARIA APARECIDA 

CARDOSO SANTOS

cidacardoso@uer

j.br

Revista Italiano-UERJ

0

A demanda por aprofundamento na língua, literatura e cultura italiana motivou 

a cração da Revista, concebida como veículo capaz de manter em contato 

pensamentos variados acerca de cada um dos temas que podem ser 

desenvolvidos de acordo com a liberdade de circulação das ideias.

2456 ILE
FLAVIO GARCIA DE 

ALMEIDA

flavgarc@gmail.c

om

SePEL.UERJ - Seminário Permanente 

de Estudos Literários da UERJ

1

O SePEL.UERJ (Seminário Permanente de Estudos Literários da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro) é um projeto de extensão que 

surge em 2001, reunindo professores de literatura do Departamento de Letras 

(DEL) da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo (FFP), 

como veículo de ações do grupo de pesquisa “Nós do insólito: vertentes da 

ficção, da teoria e da crítica”, certificado pela UERJ junto ao Diretório de 

mailto:ler.uerj2@gmail.com
mailto:ler.uerj2@gmail.com
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4710 ILE
MAGALI DOS SANTOS 

MOURA

magali.moura@u

ol.com.br

Vice-Versa. Relações interculturais na 

prática

1

No âmbito do projeto Vice-versa pretende-se realizar, de maneira pioneira no 

Instituto de Letras, um trabalho conjunto entre universidades do Brasil e da 

Alemanha com o propósito de promover o diálogo intercultural através da 

tradução. Em conformidade com os projetos de cooperação internacional 

firmados entre o Instituto de Letras da UERJ e os Institutos de Romanística e 

de Alemão como Língua estrangeira e de estudos interculturais da Friedrich 

4934 ILE
FERNANDA LEMOS DE 

LIMA

fernanda_uerj@y

ahoo.com.br

Τό ελληνικό βλέμμα - O olhar grego - 

revista de estudos helênicos e neo-

helênicos 0

Τό ελληνικό βλέμμα - O olhar grego é uma publicação voltada para os 

estudos de literatura, língua e cultura produzidas pela Grécia em suas várias 

abrangências temporais. Cobrindo temas que vão desde a antiguidade 

clássica, passando pelo período bizantino e chegando à Grécia moderna, a 

revista vem sendo um veículo de divulgação dos estudos helênicos 

produzidos por pesquisadores brasileiros e estrangeiros, oferecendo acesso 

4021 IME
PAULO EUSTAQUIO 

DUARTE PINTO

rcosta@ime.uerj.

br

Ambientes para Competições em 

Programação

1

A  criação de ambientes para competições em programação tem sido uma 

atividade de extensão adotada pela grande maioria das escolas de 

computação de destaque mundial, porque promove o desenvolvimento 

intenso das habilidades de construção de algoritmos e programação de seus 

alunos. A inexistência de um programa institucional que apoie a fixação e o 

treinamento das equipes de alunos, impede um posicionamento mais 

5290 IME
MARIA HERMINIA DE 

PAULA LEITE MELLO

mherminia@ime.

uerj.br

Ampliação da abrangência do 

periódico Cadernos do IME-Série 

Matemática. 0

Esse projeto tem como objetivo a manutenção do periódico Cadernos do IME-

Série Matemática no Portal de publicações eletrônicas da UERJ, visando o 

fortalecimento do periódico através da ampliação de sua abrangência, o 

aumento e diversificação da captação de submissões e do atendimento 

paulatino aos critérios de indexação da base Latindex.

O periódico “Os Cadernos do IME - Série Matemática”, com publicação anual, 

4772 IME
JOSE FABIANO DA 

SERRA COSTA

jose.costa@uerj.

br

Cadernos do IME - Série Estatística

0

A revista Cadernos do IME - Serie Estatística é um veículo de divulgação de 

trabalhos acadêmicos publicado semestralmente, em junho e dezembro, pelo 

Instituto de Matemática e Estatística - IME, da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, sob responsabilidade do Departamento de Estatística e com o 

apoio do CTC/UERJ. São aceitos trabalhos inéditos e que apresentem 

elementos de originalidade, em português, inglês ou espanhol, com os 

6180 IME
MARCELO SCHOTS DE 

OLIVEIRA

marcelo.schots@

uerj.br

Caracterização, Avaliação e 

Visibilização de Processos 

Organizacionais - Promovendo 

Transparência, Agilidade e Acesso à 

Informação

0

Atualmente, as organizações enfrentam muitos desafios característicos do 

contexto mundial, tais como limitação de recursos, clientes cada vez mais 

exigentes, grande pressão para entrega rápida de produtos de qualidade etc. 

Soma-se a isso a grande quantidade de informações a gerir e sua 

volatilidade. Para enfrentar estes desafios e atender às demandas, tais 

organizações estão frequentemente buscando soluções para realizar seu 

5628 IME
MARCELO SCHOTS DE 

OLIVEIRA

schots@ime.uerj.

br

Democratizando a Visualização de 

Informação

0

Diversas organizações dos mais diversos setores têm buscado técnicas que 

permitam não apenas armazenar e processar seus dados, mas também 

explorá-los a fim de extrair informações que apoiem o processo de decisão e 

permitam um aumento na qualidade de seus serviços, processos e produtos. 

No entanto, compreender estes dados não é uma atividade trivial, pois sua 

diversidade e volume muitas vezes fazem com que sua interpretação se torne 

5723 IME
ANTONIO CARLOS DE 

AZEVEDO RITTO
ritto@ime.uerj.br

Desenvolvimento de Aplicativos 

Mobile para Projetos Inovadores - 

DAMPI 1

Este projeto visa criar um grupo de desenvolvimento de aplicativos 

computacionais  que possom subsidiar projetos inovadores em todas as 

areas do conhecimento.

Desse modo, o projeto permitirá ao grupo de trabalho  pesquisar, avaliar, 

escolher e implantar metodologias, tecnologias e plataformas Tecnológicas 

voltadas para modelagem, desenvolvimento, implantação, evolução e uso de 

5543 IME
JEANNE DENISE 

BEZERRA DE BARROS

jeanne.barros@y

ahoo.com

Elaboração e Aplicação de um  Curso 

à Distância de Capacitação em 

Matemática para SRM 0

Este projeto tem como objetivo auxiliar a classe de educadores das Salas de 

Recursos Multifuncionais do Instituto de Educação Governador Roberto 

Silveira (SRM-IEGRS), onde a professora Jeanne Barros tem um projeto de 

ensino de Matemática para alunos surdos, criando uma curso de capacitação 

a ser ofertado à distância para essa classe de profissionais. Nossa proposta 

de curso abrange apenas o conceito de número e as quatro operações 
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4923 IME

MARCELO RUBENS 

DOS SANTOS DO 

AMARAL

marcelo.rubens@

terra.com.br

Estatística Sem Fronteiras

1

Com a popularização cada vez maior das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), vivemos numa nova economia do conhecimento e na 

cibercultura que caracteriza a sociedade pós-moderna. Neste contexto, a 

análise de dados e informações vem se tornando uma atividade cada vez 

mais demandada por empresas e pelo público em geral. Entretanto, devido 

aos volumes de informações disponíveis já enormes e ainda em ritmo 

5495 IME
KARLA TEREZA 

FIGUEIREDO LEITE

karlafigueiredo@

ime.uerj.br

Ferramentas para Recuperação da 

Informação e Extração de 

Conhecimento Aplicada à Segurança 

Pública

1

O Estado do Rio de Janeiro, apesar de todas suas qualidades, possui muitos 

problemas devido a deficiências na gestão pública, relacionados à educação, 

saúde e segurança. Particularmente, os problemas de segurança pública têm 

sido um dos que mais tem afetado a todos, e por isso a importância e 

necessidade em adequar o planejamento de estratégias reativas e 

preventivas. Para isso precisa-se melhorar a capacidade de  observar as 

5754 IME
JEANNE DENISE 

BEZERRA DE BARROS
jdbarros@uerj.br

Matemática Inclusiva e o Letramento 

nos Anos Inicias

0

É comum ouvir que o professor dos anos iniciais não tem formação em 

Matemática para ensinar letramento em Matemática e, por outro lado, 

constatamos que a formação do licenciado em Matemática fica aquém do 

necessário para atuar com desenvoltura numa classe do primeiro segmento 

do Ensino Médio. Com a recém criada BNCC da Educação Infantil, e também 

a BNCC Ensino Fundamental − Anos Iniciais e Finais, que devem ser 

5993 IME
JEANNE DENISE 

BEZERRA DE BARROS

jeanne.barros@y

ahoo.com

Oficina Pedagógica de Matemática 

para Alunos Surdos

0

Este projeto nasceu, em 2010, da necessidade de uma professora da Sala de 

Recursos Multifuncionais do IEGRS ter um apoio pedagógico em Matemática. 

Aliou-se a essa necessidade a ideia de uma parceria universidade-escola, 

contribuindo tanto para a formação do aluno de licenciatura em Matemática 

quanto para a aprendizagem dos alunos surdos e/ou deficientes auditivos 

matriculados na SRM-IEGRS. Nosso primeiro foco foi na formação dos 

5332 IME
GUILHERME CALDAS 

DE CASTRO

guilherme.castro

@uerj.br

PRESTAP - Programa de Estatística 

Aplicada

0

O PRESTAP tem por finalidade a profissionalização de discentes dos cursos 

de Estatística e Ciências Atuariais; apoiar docentes da UERJ no tratamento 

estatístico de dados necessários em suas atividades de pesquisa; apoiar 

órgãos internos e externos na elaboração de projetos que envolvam pesquisa 

quantitativa; formular convênios de cooperação técnica com a Universidade 

para apoio a alunos de pós-graduação em estudos quantitativos de suas 

4032 IME
MARIA ALICE SILVEIRA 

DE BRITO

malice@ime.uerj.

br

Projeto Acadêmico para Empresa 

Junior de Computação BITWEBJR

0

Este Projeto Acadêmico para a Empresa Júnior de Computação BitWebJr dá 

chance ao aluno de fortalecer a sua capacitação, na área do curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação, através das experiências vividas, 

no período da sua participação como membro. A bitWebJr mantém 

expectativa de estimular o Setor de Software e Serviços no âmbito nacional, 

no contexto de C,T&I, perseguindo um padrão de desenvolvimento produtivo.

444 IME
MARINILZA BRUNO DE 

CARVALHO

mbruno@ime.ue

rj.br

PROJETO ESTRATÉGICO E DE 

ASSESSORAMENTO EM TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 0

O projeto em tela resume-se como uma proposta de desenvolver aplicativos 

tecnológicos nas várias áreas do conhecimento, em plataformas de software 

livre disseminando e desenvolvendo uma cultura de Tecnologia como 

ferramenta estratégica e inovadora, onde a visão do pesquisador, aluno , 

empreendedor  é a mola propulsora de todo o desenvolvimento.

5287 IME
REGINA SERRAO 

LANZILLOTTI

reginalanzillotti@

gmail.com

Solução Estatística Junior

1

O Projeto SEJ na sua trajetória realiza parcerias com graduandos e pós-

graduandos de outras Instituições de Ensino Superior - IES, Conselhos 

Regionais e empresas de médio e pequeno porte. Objetiva-se formar 

profissionais, empreendedores e gestores, nas áreas de Estatística e Atuária 

com orientação pedagógica norteada às tecnologias sociais e de inclusão. O 

método tem se apoiado na interação extensão e movimento júnior que 

6149 IMS
HORACIO FEDERICO 

SIVORI

hfsivori@ims.uerj

.br

Abordagens interseccionais sobre 

violência e política em mídias sociais: 

ativismo, pesquisa e formação 0

Este projeto de extensão visa desenvolver, de modo colaborativo, uma 

abordagem crítica do papel das redes sociais digitais na produção e 

disseminação de discursos anti-direitos e sobre a violência digital contra 

categorias sociais subalternas e vulneráveis, contribuindo desse modo à 

formulação de respostas a esses fenômenos por parte da sociedade civil e do 

estado. Para esse fim, por meio de atividades de sensibilização, de 



N° Proj. sigla Coordenador E-mail Título projeto

Nº de Bolsas 

Concedidas 

para 2020

Resumo

4820 IMS
HORACIO FEDERICO 

SIVORI

hfsivori@ims.uerj

.br

Centro Latino-Americano em 

Sexualidade e Direitos Humanos

0

Criado em 2002 com apoio da Fundação Ford, o Centro Latino-Americano em 

Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM) é um projeto vinculado ao Instituto 

de Medicinal Social - IMS/UERJ. O CLAM tem por objetivo geral fomentar o 

debate sobre gênero, sexualidade, saúde e direitos humanos, de modo a 

contribuir para a diminuição das desigualdades de gênero e à luta contra a 

discriminação das minorias sexuais. Suas atividades incluem a produção, 

4738 IMS
MARIO ROBERTO DAL 

POZ

dalpozm@ims.ue

rj.br

CENTRO RIO DE SAÚDE GLOBAL

1

Resumo: A estruturação do Centro de Saúde Global vem ocorrendo em 

contexto de crescente internacionalização das atividades acadêmicas da 

UERJ, no qual o IMS tem se inserido crescentemente, visando contribuir para 

que esse processo alcance patamar mais elevado. Este programa vem 

aglutinando - via ensino, pesquisa e extensão -

 

5625 IMS
HORACIO FEDERICO 

SIVORI

hfsivori@gmail.c

om

Comunicação Social e Institucional 

em Saúde Coletiva

0

O projeto visa contribuir à divulgação de conhecimento e qualificação do 

debate público sobre Saúde e Sociedade no Brasil. Aspecto imprescindível 

de sua atuação pública como referência científica, acadêmica e política na 

área da Saúde Coletiva no âmbito nacional, regional e global, a Comunicação 

Social e Institucional do Instituto de Medicina Social (IMS) da UERJ contribui 

significativamente ao campo da Saúde no Brasil, divulgando conhecimentos 

5673 IMS MÁRCIA SILVEIRA NEY
marcia.ney.unesa

@gmail.com

Laboratório de Estudo, pesquisa e 

extensão em Atenção Primária do 

Observatório de Recursos Humanos 

em Saúde

0

O laboratório de Estudos e pesquisas em Atenção Primária é um espaço 

dedicado a realização de discussões e troca de experiências sobre o modelo 

de atenção à saúde baseados na atenção primária e na medicina de família e 

Comunidade no Estado do Rio de Janeiro/Brasil. A iniciativa partiu de 

discussões e reflexões realizadas no Instituto de medicina social por 

professores e pesquisadores sobre a necessidade de criação de espaços 

5758 IMS
RONALDO TEODORO 

DOS SANTOS

ronaldosann@gm

ail.com

Os dilemas do SUS e a formação 

democrática da opinião pública

0

O presente projeto extensão parte da premissa de que o escopo da opinião 

pública sobre os serviços SUS é de fundamental importância para o 

aprimoramento do Sistema. Considerando que a compreensão dos 

mecanismos que têm definido a percepção pública acerca dos serviços de 

saúde pública no Brasil é decisiva para os rumos da sua implementação, o 

presente projeto se ocupará das seguintes dimensões: (i) identificação dos 

5704 IMS
MARTINHO BRAGA 

BATISTA E SILVA

martinho.silva@u

erj.br

Saúde das pessoas que não se 

encontram mais em situação de 

privação de liberdade: experiências 

locais, agendas nacionais

0

A literatura científica sobre saúde penitenciária destaca as precárias 

condições de saúde no cárcere, mais do que o acesso às ações e serviços 

de saúde dos que saíram da cadeia. Além disso, esta mesma literatura 

enfatiza as doenças e agravos em saúde mais comuns entre as pessoas 

privadas de liberdade, como as doenças infectocontagiosas, o abuso de 

drogas e os transtornos mentais, abordando em muito menor grau as 

5759 IMS
RONALDO TEODORO 

DOS SANTOS

ronaldosann@gm

ail.com

Saúde, Trabalho e Cidadania na 

formação da República brasileira

1

O presente projeto de extensão tem como preocupação central contribuir 

para o aperfeiçoamento institucional em saúde do trabalhador/a no âmbito do 

SUS. As elevadas taxas de acidentes de trabalho e a subnotificação de casos 

constam no diagnóstico que fundamentam as ações propostas. Para tanto, 

tem como objetivo aproximar gestores públicos e sindicalistas com vistas a 

discutir a integração entre as diferentes instâncias do sistema de saúde 

3222 IMS SERGIO LUIS CARRARA
saguiao@gmail.c

om

SEXUALIDAD, SALUD Y SOCIEDAD- 

REVISTA LATINOAMERICANA

1

A revista Sexualidade, Saúde e Sociedade- Revista Latino Americana, 

hospedada no portal de revistas eletrônicas SEER da UERJ é um fórum 

acadêmico virtual, de acesso gratuito, destinado à elaboração teórica e à 

discussão e disseminação de resultados de pesquisas inovadoras; um meio 

de divulgação de um conhecimento simultaneamente sólido, do ponto de 

vista acadêmico, e relevante, do ponto de vista social e político.

5986 IPRJ
ANA CRISTINA FONTES 

MOREIRA

anamoreira.bmm

@gmail.com

Adubo orgânico & compostagem – 

agricultura familiar e orgânica – Serra 

Fluminense 0

A cidade de Nova Friburgo é conhecida como o cinturão verde do Estado do 

Rio de Janeiro, mas também é uma das maiores consumidoras de 

agrotóxicos do estado. O projeto propõe o desenvolvimento de protocolos de 

análise de macronutrientes para compostos e/ou fertilizantes orgânicos 

produzidos da compostagem e/ou vermicompostagem. Tem-se como objetivo 

a geração de serviços para comunidade local potencializando novos 



N° Proj. sigla Coordenador E-mail Título projeto

Nº de Bolsas 

Concedidas 

para 2020

Resumo

5004 IPRJ
ANTÈNIO JOSE DA 

SILVA NETO

sandraeg@iprj.ue

rj.br

Apoio a Inserção Tecnológica na 

Comunidade de Nova Friburgo 

Através da UDT/LEMec 1

Este projeto tem como objetivo cumprir o papel de núcleo de inovação 

tecnológica com foco nos setores econômicos do município de Nova Friburgo 

e Região, com base na competência científica e tecnológica instalada no 

laboratório. Um dos principais resultados obtidos com os trabalhos que vêm 

sendo desenvolvidos na UDT/LEMec é a percepção do papel que o 

laboratório exerce como catalisador e indutor de iniciativas articuladas para o 

6048 IPRJ
ANTÈNIO JOSE DA 

SILVA NETO

kelly.dasilveira@

yahoo.com.br

Apoio ao Desenvolvimento Científico 

na Comunidade Local: CEDERJ-Polo 

Nova Friburgo 0

Este projeto tem como objetivo estreitar as relações científico-pedagógicas 

com o CECIERJ/CEDERJ – Fundação Centro de Educação a Distância do 

Estado do Rio de Janeiro – Consórcio CEDERJ/Polo Nova Friburgo, 

contribuindo para a formação acadêmica dos alunos de Licenciatura em 

Química (CEDERJ/UENF) e Licenciatura em Biologia (UERJ), através da 

disponibilização da estrutura laboratorial da UDT/LEMec para realização das 

5651 IPRJ
ANTÈNIO JOSE DA 

SILVA NETO

sandraeg@iprj.ue

rj.br

Desenvolvimento e Perfomance de 

um Sistema Piloto de Dessalinização 

por Osmose Reversa Baixo Custo 0

Este projeto visa propor soluções sustentáveis e inovadoras para o 

tratamento dos recursos hídricos no Norte Fluminense; objetivo principal 

deste projeto. Para consecução deste objetivo serão utilizadas metodologias 

já consolidadas e reconhecidas para análise, monitoramento e 

instrumentação dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de águas 

e efluentes, assim como o estudo de alternativas sustentáveis para promover 

4036 IPRJ
GERMANO AMARAL 

MONERAT

espacocienciaete

cnologia@yahoo.

com.br

ESPAÇO CIÊNCIA & TECNOLOGIA

0

O projeto “Espaço Ciência & Tecnologia” visa criar iniciativas para 

popularização e divulgação científica, no Instituto Politécnico do Rio de 

Janeiro na cidade de Nova Friburgo e na Faculdade de Tecnologia da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro na cidade de Resende, através da 

disponibilização de espaços para Exposições, palestras e Oficinas, onde 

serão produzidos manuais didáticos para os experimentos das oficinas 

5602 IPRJ
DAMIANO DA SILVA 

MILITAO

dmilitao@iprj.uer

j.br

Experimentação mecânica e análise 

computacional aplicada para ganho 

de eficiência em atividades 

desportivas e de mobilidade urbana 

em comunidades da região serrana 

0

O desenvolvimento de atividades de graduação (Engenharia Mecânica e 

Engenharia da Computação), pós-graduação (Ciência e Tecnologia de 

Materiais e Modelagem Computacional), pesquisa e extensão do Instituto 

Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IPRJ/UERJ), 

localizado em Nova Friburgo, deixa evidente a vocação na realização de 

atividades relacionadas ao desenvolvimento tecnológico na região onde se 

6009 IPRJ
MONICA CALIXTO DE 

ANDRADE

monicacalixtoand

rade@gmail.com

Exposição de trabalhos academicos 

da região serrana

0

Nova Friburgo destaca-se como centro educacional da região serrana do 

estado do RJ. Assim, a cidade assume um papel estratégico na formação e 

fixação de recursos humanos qualificados no interior do estado do RJ. O 

município tem contribuído com a descentralização da produção do 

conhecimento acadêmico-científico-tecnológico das grandes metrópoles. É 

evidente a necessidade de se promover a difusão do conhecimento produzido 

5937 IPRJ
ANGELO MONDAINI 

CALVÃO

oangelo@iprj.uer

j.br

Foguetemodelismo

0

A popularização dos smartphones e o crescimento das redes sociais 

possibilitou a agregação de pessoas com opiniões parecidas. Imersos em um 

grupo com as mesmas ideias, os indivíduos se sentem mais confortáveis 

para exprimirem suas opiniões, por mais inusitadas que estas sejam. 

Possivelmente, o grupo que mais ganhou notoriedade nos últimos anos são 

os dos “terraplanistas”, o que causou e causa espanto à comunidade 

5711 IPRJ
ANA CRISTINA FONTES 

MOREIRA

anamoreira.bmm

@gmail.com

Implantação do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos nas 

áreas de ensino de graduação e 

administrativas no IPRJ

1

O projeto apresenta um estudo a respeito do tema "resíduos sólidos", 

baseado na Lei Federal 12.305/2010, e aponta propostas de instrumentos 

para a gestão dos resíduos sólidos no Instituto Politécnico da UERJ 

localizado em Nova Friburgo. Tem-se como objetivo a implantação de ações 

planejadas para a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados no IPRJ 

pelas áreas de ensino teórico, setores administrativos e áreas de refeição. 

4629 IPRJ
DAMIANO DA SILVA 

MILITAO

mestredam@yah

oo.com.br

Implementação de um modelo 

automático de pluviômetro, 

concebido e programado para alerta 

e fornecimento de dados em 

comunidades de risco na região 

1

Neste projeto, que teve origem em 2012 com financiamento do CNPQ e 

atuação de 6 bolsistas selecionados em escola pública da cidade de Nova 

Friburgo e no IPRJ, desenvolvemos um modelo de pluviômetro de baixo 

custo, micro controlado, programado para emissão de alarme residencial, 

captura e possibilidade de envio de dados pluviométricos e climáticos via 

rede de telefonia gsm e/ou via internet para órgãos governamentais e não 
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5669 IPRJ
DAMIANO DA SILVA 

MILITAO

raquel1409@gm

ail.com

Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica  IEBTec/IPRJ

0

Em 1993, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro criou o Campus 

Regional Instituto Politécnico, em Nova Friburgo, impulsionando seu 

programa de interiorização. Teve início, então, o incentivo à criação de 

mecanismos que facilitassem o relacionamento com a comunidade da região 

centro–norte fluminense, numa tentativa de atender às necessidades de 

modernização tecnológica de setores empresariais.

5634 IPRJ
PEDRO PAULO GOMES 

WATTS RODRIGUES

pedropaulowatts

@gmail.com

Monitoramento hidrometeorológico 

na Região do Alto da Bacia do Rio 

Macaé 1

O monitoramento e diagnóstico ambiental são importantes instrumentos de 

gestão estabelecidos pela legislação ambiental brasileira. Assim sendo, a 

presente proposta tem por finalidade contribuir com o sistema de 

monitoramento climático na parte alta da bacia do Rio Macaé. É prevista a 

implantação de uma estação meteorológica automática no Colégio Estadual 

Carlos Maria Marchon, localizado no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, 

5905 IPRJ
OTÁVIO GOLDONI 

QUINA DE ALMEIDA

otaviosama@gm

ail.com

Podcast IPRJ/UERJ

0

É amplamente conhecido que durante os últimos anos as universidades vêm 

procurando novas formas de divulgação de suas atividades acadêmicas e 

cientificas que alcancem o publico mais jovem e a comunidade de uma forma 

geral, ainda mais em tempos onde a população questiona cada vez mais o 

papel da universidade no desenvolvimento do país. O IPRJ é um campus 

regional de UERJ que conta com aproximadamente 600 pessoas entre 

5996 IPRJ

LUCAS VENANCIO 

PIRES DE CARVALHO 

LIMA

lucaslima.iprj@g

mail.com

Projeto de circuito de kartódromo 

internacional na região serrana 

fluminense 0

É cada vez mais importante a interação entre universidade e sociedade. Um 

grupo de empresários entusiastas do cartismo procurou o Instituto Politécnico 

da UERJ em Nova Friburgo para ajudar no projeto para construir um 

cartódromo de referência internacional que certamente trará́ muitos 

benefícios turísticos ao município e região.

4628 IPRJ
DAMIANO DA SILVA 

MILITAO

mestredam@yah

oo.com.br

Projeto mini baja IPRJ BAJA SAE, 

inserindo e motivando o aprendizado 

da engenharia entre os jovens da 

comunidade friburguense e região

0

O Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(IPRJ/UERJ), localizado em Nova Friburgo, desenvolve atualmente atividades 

de graduação (Engenharia Mecânica e Engenharia da Computação), pós-

graduação (Ciência e Tecnologia de Materiais e Modelagem Computacional), 

pesquisa e extensão. O Instituto Politécnico tem como objetivo principal 

promover o desenvolvimento científico e tecnológico através da produção de 

5892 IPRJ JOSE HUMBERTO ZANI zani@iprj.uerj.br

Projeto Mini Baja SAE para 

Competições de Caráter Educacional  

- IPRJ/UERJ 0

As competições promovidas pela "Society of Automotive Engineers", (SAE) 

constam de várias provas. O primeiro item a ser avaliado é o relatório de 

projeto, que contém todas as informações técnicas e os processos utilizados 

no desenvolvimento de cada sistema do veículo. Em seguida, são realizadas 

a inspeções técnicas de segurança e as

avaliações das apresentações dos setores do projeto. É rigorosamente 

6106 IPRJ
ANGELO MONDAINI 

CALVÃO

oangelo@iprj.uer

j.br

Robótica e reciclagem

0

Engenharias são áreas do conhecimento comumente associadas à produção, 

no sistema econômico atual, considera-se um bom engenheiro aquele que 

consegue produzir mais e mais rápido, mesmo que às vezes em detrimento 

do meio ambiente ou até mesmo da vida humana. São muitos os casos de 

doenças e fatalidades gerados por processos produtivos irresponsáveis. Por 

outro lado, em um mercado tão competitivo, investir em sustentabilidade está 

5709 IPRJ
ANA CRISTINA FONTES 

MOREIRA

anamoreira.bmm

@gmail.com

Serra Júnior Engenharia - Gestão 

2019 - Empresa Júnior IPRJ/UERJ

0

A Serra Jr Engenharia, empresa júnior criada em 08 de maio de 2002, é uma 

associação civil sem fins lucrativos formada exclusivamente por alunos dos 

cursos de graduação em Engenharia Mecânica e Engenharia de Computação 

do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(IPRJ/UERJ). Por definição a empresa júnior tem como objetivo central o 

incentivo à inserção dos alunos em práticas empresariais e de gerenciamento 

6160 IPRJ
LIVIA FLAVIA CARLETTI 

JATOBÁ

livia.jatoba@uerj.

br

UERJ na Serra

0

O presente projeto de extensão consiste em um conjunto de ações que visam 

a divulgação do campus da UERJ em Nova Friburgo na Região Serrana do 

Estado do Rio de Janeiro. O projeto tem caráter social e científico cuja 

proposta consiste em desenvolver ações extensionistas para ampliar a 

inserção do campus na sociedade através de uma maior oferta de serviços e 

atividades a população local. As diferentes atividades propostas incluem 
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6103 NESA
DAYSE SILVA DE 

CARVALHO

daysesc2009@g

mail.com

Ambulatório da Família: abordagem 

multidisciplinar  sobre a situação de 

violência aos adolescentes 0

A proposta de trabalho desenvolver um espaço de atendimento  

multidisciplinar especializado em violência  familiar contra o adolescente. 

Este espaço intitulado "Ambulatório da Família: abordagem multidisciplinar  à  

violência familiar aos adolescentes."

A relevância desde espaço, especializado de atendimento, é unicamente uma 

resposta às demandas diárias de atendimento que cotidianamente "bate a 

687 NESA
REGINA 

ABRAMOVITCH KATZ

nesa.uerj.adolesc

entes@gmail.xo

m

Espaço Livre de Orientação em 

Sexualidade e Saúde - ELOSS

0

O Espaço Livre de Orientação em Sexualidade e Saúde é um Projeto do 

Programa de Sexualidade da Atenção Primária do Núcleo de Estudos da 

Saúde do Adolescente (ELOSS/NESA/UERJ) criado para atender 

adolescentes e profissionais de saúde e de educação que tenham interesse 

em aprofundar seus conhecimentos, esclarecer dúvidas ou realizar trabalhos 

voltados para a saúde do adolescente. Conta com equipe multidisciplinar que 

5696 NESA
FERNANDA GRANEIRO 

BASTOS

felipemfortes@g

mail.com

PROGRAMA “AQUARELA”- 

Adolescências, saúde, diversidades, 

sexualidades e afetos. 0

A principal meta do projeto AQUARELA é atender à demanda de forma 

integral  aos adolescentes e jovens transexuais residentes no Estado do Rio 

de Janeiro e implementar ações básicas de saúde nesse sentido; avaliar as 

dificuldades de adesão dos indivíduos trans a projetos de atenção à saúde, 

aprimorar a atenção integral à saúde trans além de empregar a medicina 

preventiva como base para a melhora da qualidade de vida e dos indivíduos, 

832 NESA
DULCE MARIA 

FAUSTO DE CASTRO

nesa.uerj.adolesc

entes@gmail.co

m

Programa de Orientação em 

Sexualidade, Prevenção de DST/Aids 

e Distribuição de Preservativos 1

Este projeto funciona no NESA desde 1994, em parceria com a Gerência de 

IST/AIDS e Hepatites Virais da Secretaria Estadual  de Saúde do Rio de 

Janeiro. Devido ao aumento do número de casos de AIDS em adolescentes e 

jovens, a crescente preocupação quanto a violência e a gravidez não 

planejada na adolescência, reconheceu-se a necessidade de uma maior 

atuação, pesquisa e formação de profissionais nas áreas de sexualidade e 

637 NESA
CARMEN MARIA 

RAYMUNDO

carmen_social@y

ahoo.com.br

Programa de Saúde do Trabalhador 

Adolescente

0

O Programa de Saúde do Trabalhador Adolescente (PSTA) é o projeto de 

extensão universitária do NESA responsável pela organização de linhas de 

ação nas áreas de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao processo 

saúde, doença e trabalho infanto-juvenil. Nesta direção estão incluídas as 

seguintes atividades: a pesquisa-intervenção, a formação e capacitação de 

recursos humanos, a produção de materiais educativos, a assessoria a 

466 NESA
FERNANDA GRANEIRO 

BASTOS

fernandagraneiro

@gmail.com

Sexualidade e Doenças Sexualmente 

Transmissíveis na Adolescência- 

Clinisex 1

Este projeto é desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Saúde do 

Adolescente, que tem uma experiência de 30 anos com este público alvo. O 

Clinisex está inserido nas atividades de atenção primária e conta com o 

suporte de uma equipe multidisciplinar em saúde. Segundo o censo IBGE – 

2010 na cidade do Rio e Janeiro a população adolescente é numerosa, com 

mais 2,5 milhões de habitantes de 10 a 19 anos. Vale ressaltar que se 

4968 NUT
FERNANDA DA 

MOTTA AFONSO

fernanda.afonso

@uerj.br

Alimentação infantil: Do peito a 

comida caseira

1

O projeto dirige-se a duas vertentes: o incentivo ao aleitamento materno e a 

introdução da alimentação complementar adequada para crianças menores 

de dois anos de idade. De acordo com o Ministério da Saúde as prevalências 

de aleitamento materno têm aumentado a nível nacional, porém ainda muito 

distantes das metas propostas pela Organização Mundial da Saúde quanto 

ao aleitamento na 1ª hora após o nascimento, aleitamento materno exclusivo 

1159 NUT
DEBORA MARTINS 

DOS SANTOS

m.fatima.meneze

s@gmail.com

Alimentação, Nutrição e 

Envelhecimento

1

O Projeto de Extensão Alimentação, Nutrição e Envelhecimento (PROANE) 

celebra 26 anos de ação conjunta com a Universidade Aberta da Terceira 

Idade. Esta longa, sustentável e exitosa parceria entre UnATI, através do 

Departamento Nutrição Social do Instituto de Nutrição, tem como base o 

desenvolvimento de ações extensionistas que abordam a relação entre 

alimentação/ nutrição, promoção da saúde e envelhecimento saudável para 

5935 NUT
MÁRCIA REGINA 

SIMAS TORRES KLEIN

marciarsimas@g

mail.com

Assistência Nutricional aos pacientes 

atendidos na Clínica de Hipertensão 

(CLINEX/UERJ) 0

A hipertensão arterial (HA) é uma condição de saúde pública que atinge 

estatísticas alarmantes a nível global, podendo levar ao desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, insuficiência renal e morte prematura. A 

Organização Mundial da Saúde  estima que 3/4 da mortalidade 

cardiovascular pode ser reduzida com adequada mudança no estilo de vida. 

Neste contexto, o desenvolvimento de ações com estratégias de educação 
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4044 NUT
CLAUDIA DOS SANTOS 

COPLE RODRIGUES

claudiacople@gm

ail.com

Assistência Nutricional e Práticas 

Educativas em Crianças e Adultos 

com Anemia Falciforme 1

A doença falciforme (DF) é um problema de saúde pública, dada sua 

prevalência no Brasil e no mundo. É uma doença negligenciada que cresce 

em número de casos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2011). O quadro clínico-nutricional das pessoas com doença falciforme é 

complexo tendo comprometimento multissistêmico, o que acarreta aumento 

das necessidades nutricionais. O quadro clínico pode ser agravado pelas 

5380 NUT
SUSANA MOREIRA 

PADRAO

susanampadrao

@gmail.com

Cineclube Feijão com Arroz

1

Os cineclubes, como espaços de acalorados debates, ganharam impulso no 

século passado, marcadamente na França, conseguindo reunir e motivar 

para o debate muitos trabalhadores e estudantes, num momento de 

efervescência política e social, no contexto do pós-guerra. Em um cenário de 

intensa luta política contra o nazismo, o Partido Comunista e a igreja católica, 

apostavam no debate cultural, em cineclubes, como prática de transformação 

1322 NUT
JOSELY CORREA 

KOURY

jckoury@gmail.c

om

DEMETRA: Alimentação, Nutrição & 

Saúde

1

DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde / Food, Nutrition& Health, ISSN 

2238-913X, é um periódico científico editado pelo Instituto de Nutrição da 

UERJ que tem por missão publicar debates, análises e resultados de 

pesquisas relevantes para o campo da Alimentação, Nutrição e Saúde. Em 

seu caráter interdisciplinar, busca nos diversos campos científicos 

estabelecer canais de comunicação com redes de pesquisadores, 

5407 NUT
LUCIANA AZEVEDO 

MALDONADO

nucane@gmail.c

om

Feira Agroecológica na UERJ -  

soberania e segurança alimentar e 

nutricional no campo e na cidade. 1

O apoio à agricultura familiar de base agroecológica é fundamental para o 

desenvolvimento de um sistema alimentar sustentável e promotor de saúde. 

As feiras são estratégias importantes para a construção de um novo sistema 

de abastecimento alimentar urbano assentado sobre produtos da agricultura 

familiar de base agroecológica, que promova a soberania alimentar. Além 

disso, a implantação de feiras agroecológicas em Universidades, locais com 

3392 NUT
PATRICIA MARIA 

PERICO PEREZ

patriciapericoper

ez@gmail.com

Garantia de Qualidade do Processo 

Produtivo das Refeições Servidas no 

Restaurante Universitário da UERJ - 

Campus Maracanã

1

O Restaurante Universitário (RU) atenderá até 4500 usuários/dia sendo 2500 

almoços e 2000 jantares. Seu objetivo principal é fornecer alimentação 

segura e adequada, respeitando os hábitos culturais e preferências 

alimentares da clientela. A qualidade higiênico-sanitária será protegida pela 

elaboração de instrumentos que atendam a legislação vigente. Um deles é o 

Manual de Boas Práticas (MPB) contendo os Procedimentos Operacionais 

1172 NUT
MARIA THEREZA 

FURTADO CURY

mtcury@gmail.co

m

Grupo Amigo: ação multidisciplinar 

no tratamento da obesidade

0

O projeto, iniciado em 2004, tem por objetivo implantar um grupo de apoio 

interdisciplinar voltado para adolescentes obesos. As estratégias 

extensionistas constam de atendimento nutricional individualizado, práticas 

educativas (sala de espera, apresentação de vídeos e participação em 

eventos), levantamento do consumo alimentar para identificar o hábito 

alimentar do grupo de interesse e propor estratégia de mudanças de 

4619 NUT
FATIMA SUELI NETO 

RIBEIRO

fatsuerj@gmail.c

om

Grupo de Extensão e Pesquisa em 

Epidemiologia do Câncer – GEPEC.

0

O câncer já configura a segunda causa de óbito depois dos 40 anos de idade. 

Estima-se que em 10 anos será a primeira causa de óbito. Compreender e 

controlar esta verdadeira pandemia pressupõe mobilização desde a atenção 

básica até a qualidade dos procedimentos de alta complexidade, mas 

primordialmente demanda a prevenção e o controle dos fatores de risco. Por 

apresentar etiologia complexa ligada a fatores genéticos mas  também 

5360 NUT
SUSANA MOREIRA 

PADRAO

susanampadrao

@gmail.com

HORTAS CARIOCAS: PRODUÇÃO E 

OFERTA DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS 

DE FORMA SUSTENTÁVEL, SEM 

AGROTÓXICOS EM COMUNIDADES 

URBANAS.

1

A ampliação e o fortalecimento de hortas urbanas, na cidade do Rio de 

Janeiro, possibilitam o aumento efetivo da produção de alimentos 

agroecológicos, em particular, de frutas e hortaliças, considerados 

marcadores de uma alimentação adequada, gerando inúmeros benefícios 

para a população local e para cidade. O projeto Hortas Cariocas, 

desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente,que tem como objetivo a 

5750 NUT ISABELLE SANTANA
isabellesantana@

yahoo.com.br

Liga Acadêmica de Nutrição Funcional 

e Esportiva

1

A Liga Acadêmica de Nutrição Funcional e Esportiva (LANFE) é uma 

entidade sem fins lucrativos, com duração ilimitada, sob a supervisão do 

Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - campus 

Maracanã, sob a orientação de um Professor-Coordenador. Este projeto tem 

como objetivo proporcionar aos discentes, docentes e servidores técnico-

administrativos do Instituto de Nutrição, assim como a discentes outras 
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5624 NUT SHEILA TORRES NUNES
nunessheila2712

@gmail.com

Museu Virtual dos Alimentos do 

Instituto de Nutrição da UERJ - 

MUSAINUERJ 0

O desenvolvimento de museus e exposições virtuais tem se apresentado 

como uma tendência mundial que contribui fortemente para a qualificação do 

ensino. A utilização da tecnologia da Realidade Virtual e Aumentada (RVA) 

nas duas últimas décadas, assim como a potencialidade das mesmas para a 

área educacional com ênfase na criatividade, experimentação, argumentação 

e interdisciplinaridade, tem se desenvolvido a passos largos. Além disso, a 

3346 NUT
MARIA THEREZA 

FURTADO CURY
cury@uerj.br

O NUTRICIONISTA NO PROGRAMA 

TELE-SAÚDE

1

A área da saúde envolve situações que exigem a prática integrada de 

saberes, habilidades técnicas, atitudes e capacidade de tomada de decisões. 

Nesse contexto, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

têm se destacado, por ser capaz de democratizar e expandir as 

oportunidades educacionais, propiciando uma educação aberta e continuada 

em saúde. Além disso, as TICs fornecem uma oportunidade singular para a 

5076 NUT
DANIELLY CRISTINY 

FERRAZ DA COSTA

daniellyferraz@y

mail.com

Por Dentro dos Alimentos: 

construindo o conhecimento 

científico através da temática 

“Alimentação e Nutrição”

0

Em virtude da multiplicidade de fatores que interferem na qualidade do 

sistema educacional do Brasil, iniciativas que promovam parcerias entre as 

distintas instâncias governamentais, universidades e instituições de pesquisa, 

além de novas estratégias empregadas no processo de 

ensino–aprendizagem, se tornam essenciais. Em resposta a esta demanda, 

este projeto se propõe a promover atividades nas quais alunos e professores 

5995 NUT
PATRICIA COELHO DE 

VELASCO

patcvelasco@yah

oo.com.br

Práticas Educativas para crianças no 

Hospital Universitário Pedro Ernesto

0

A população brasileira encontra-se num momento de transição 

epidemiológica e nutricional, caracterizada em dois extremos da má nutrição: 

desnutrição pela carência e obesidade pelo excesso calórico muitas vezes 

associado a déficits de micronutrientes, que compartilham o mesmo cenário 

de má nutrição. Esta situação agrava o estado nutricional de crianças e 

aumenta as estados de vulnerabilidade, principalmente em pacientes 

5320 NUT
FATIMA SUELI NETO 

RIBEIRO

fatsuerj@gmail.c

om

Práticas Integrativas e 

Complementares como suporte à 

Saúde do Trabalhador. 1

O crescimento substancial na utilização das Práticas Integrativas 

Complementares (PIC) a partir do ano 2000 (OMS, 2011) é atribuído ao 

aumento da demanda decorrente das doenças crônicas; dos custos dos 

serviços de saúde levando à procura de outras formas de cuidado; à 

insatisfação com os serviços de saúde ofertados; o ressurgimento do 

interesse por um cuidado holístico e preventivo às doenças; e os tratamentos 

5471 NUT
ROBERTA FONTANIVE 

MIYAHIRA

robertamiyahira

@gmail.com

Processo produtivo de refeições em 

Unidade de Alimentação e Nutrição 

do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto (HUPE/UERJ): Garantia da 

qualidade e Gastronomia hospitalar

1

A segurança dos alimentos no ambiente hospitalar é de importância 

fundamental, uma vez que as refeições geralmente são oferecidas a 

pacientes imunocomprometidos e susceptíveis a desenvolver doenças 

transmitidas por alimentos. Além disso, ressalta-se que a dieta hospitalar tem 

como principal objetivo preservar e/ou recuperar o estado nutricional do 

paciente internado, desempenhando, portanto, relevante papel coterapêutico 

5199 NUT LILIA ZAGO
lilia.zago@gmail.

com

Produção de Alimentos e Geração de 

Renda na Agricultura Familiar: 

orientação de produção de tipo 

artesanal em pequena escala para a 

Associação dos Agricultores 

1

O desenvolvimento de alimentos com valor nutricional adequado e que 

estejam de acordo com as boas técnicas de preparo e com as normas 

higiênico-sanitárias, constitui um potente instrumento de geração de renda 

familiar e vai ao encontro das ações da atual Política Nacional de Segurança 

Alimentar. Ações de extensão que possibilitem que indivíduos adquiram 

conhecimento sobre o processo de produção de alimentos com tais 

4481 NUT
LUCIANA MARIA 

CERQUEIRA CASTRO

prosaudenutricao

@gmail.com

Projeto de Reorientação da 

Formação em Saúde

1

Este projeto tem como objetivo ampliar as possibilidades de formação de 

profissionais nutricionistas sejam eles docentes e discentes do curso de 

nutrição da UERJ ou profissionais da rede de saúde. Para tanto partimos do 

princípio de que cabe também à universidade formar recursos humanos 

comprometidos com as necessidades sociais e com a construção de saberes 

que tenham os princípios do SUS como fundamento da sua ação. A 

4683 NUT ISABELLE SANTANA
isabelle.santana

@uerj.br

Promoção da alimentação adequada 

e saudável  na perspectiva do turismo 

solidário 1

A Promoção da Alimentação Adequada e Saudável (PAAS) é prioridade na 

agenda das políticas públicas de saúde e demanda intersetorialidade. Para 

ações efetivas neste caminho são necessárias novas habilidades e exercício 

constante de reconexão de saberes e práticas. Este projeto tem como 

objetivo criar oportunidades para a PAAS por meio de experiências que 

envolvam a gastronomia e o comércio de alimentos praticados na Feira 
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4059 NUT
ODALEIA BARBOSA DE 

AGUIAR
odaleia@uerj.br

Promoção de alimentação saudável 

dos trabalhadores de Restaurantes 

do Rio de Janeiro 1

O tema promoção da saúde, assim como as iniciativas de torná-la uma 

política pública, surge e se desenvolve de forma mais vigorosa nos últimos 20 

anos. A promoção da saúde deve estar unida ao desenvolvimento e 

envolvimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a 

multiplicidade dos condicionantes da saúde. O projeto tem por objetivo 

ampliar a compreensão dos trabalhadores sobre alimentação e atividade 

4053 NUT
LUCIANA AZEVEDO 

MALDONADO

nucane@gmail.c

om

Qualificação das ações de 

alimentação e nutrição na rede 

pública de ensino básico dos 

municípios do estado do Rio de 

Janeiro

1

As práticas alimentares dos brasileiros estão longe das desejáveis nas 

diferentes fases do curso da vida e em todos os estratos socioeconômicos e, 

em geral, pioraram nas últimas décadas. Neste contexto, a temática da 

alimentação e nutrição assume cada vez mais centralidade na agenda das 

políticas públicas. Nos últimos anos, diversas políticas, programas, 

estratégias, planos e iniciativas têm sido formulados ou reformulados, 

4921 NUT
VERA CRISTINA 

MAGALHAES
vcm@uerj.br

Realidades e mitos sobre escolhas 

alimentares: O Restaurante 

Universitário UERJ como  cenário 

promotor de saúde e qualidade de 

vida

0

A saúde é um direito humano fundamental reconhecida como o maior e o 

melhor recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim 

como uma das mais importantes dimensões da qualidade de vida. O 

planejamento da dieta alimentar contribui para saúde e inclui a adequação 

quantitativa e qualitativa dos grupos de alimentos seguindo parâmetros 

internacionais objetivando nortear as escolhas alimentares saudáveis. Os 

5416 NUT
JULIANA PEREIRA 

CASEMIRO

julianacasemiro

@gmail.com

Vivências em Agroecologia e 

Segurança Alimentar e Nutricional na 

Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro

1

O Brasil avançou na construção do arcabouço legal e de políticas públicas de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) que criaram mecanismos de 

promoção do Direito Humano à Alimentação Adequada. Com a 

implementação de ações de SAN identificam-se consensos e dentre estes o 

da agroecológica como a forma mais adequada de garantir um sistema 

alimentar mais justo, saudável e sustentável. Nas últimas décadas houve 

2142 ODO RENATO LIESS KREBS
rkrebs@terra.co

m.br

APLICAÇÃO DE TERAPIA A LASER DE 

BAIXA POTÊNCIA EM PACIENTES 

COM MUCOSITE ORAL EM 

TRATAMENTO NO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE CONTROLE DO 

1

A Mucosite Oral é a complicação mais freqüente em pacientes submetidos a 

quimioterapia (QT) e radioterapia ( RT), devido a danos diretos a células, 

tecidos e vasos sanguíneos , injúria ao DNA, apoptose , alterações teciduais 

e aumento de células pró inflamatórias. Acomete a mucosa do trato gastro-

intestinal , especialmente oral e orofaringe, sendo mais freqüente nas 

mucosas não queratinizadas como lábio , ventre de língua , palato mole e 

4237 ODO

LUIZ EDUARDO 

MONTEIRO DIAS DA 

ROCHA

marilisaterezan@

gmail.com

Assistência no tratamento 

periodontal em pacientes 

comprometidos sistemicamente. 1

A Periodontite é uma doença muito prevalente na população e tende a 

crescer com o envelhecimento da mesma, já que a perda dos tecidos de 

suporte do dente é cumulativa.  Nos EUA, 2/3 da população maior de 65 anos 

possui periodontite (Eke et al., 2016).  No Brasil, os estudos têm demonstrado 

o aumento da prevalência em grupos populacionais com grande acúmulo de 

cálculo e biofilme dentários e baixo nível socioeconômico (Botero et al., 

747 ODO

FERNANDA BARJA 

FIDALGO SILVA DE 

ANDRADE

febarja@gmail.co

m

Crescer Sorrindo

1

Crianças podem ser afetadas por diversos problemas bucais,tais como cárie 

dentária, más oclusões e traumatismos dentários. Esses problemas podem 

ter efeito negativo sobre as suas vidas e as vidas de suas famílias. Em muitos 

casos, a solução para esses problemas é adiada e o sofrimento das crianças 

e das suas famílias é prolongado por falta de acesso a cuidados 

odontológicos apropriados.

4448 ODO
ANA PAULA PIRES DOS 

SANTOS

paulapires@uerj.

br

Crescer Sorrindo UERJ na web

1

O projeto compreende uma página na rede social Facebook e um perfil na 

rede social Instagram que têm como objetivos divulgar informações sobre as 

atividades do projeto de extensão Crescer Sorrindo para promover a 

interação entre docentes e discentes da Faculdade de Odontologia da UERJ 

e a comunidade, além de contribuir para a solução de dúvidas e a divulgação 

de informações sobre os mais variados aspectos relacionados à saúde de 

4878 ODO
FLORENCE MITSUE 

SEKITO

fmsekito@gmail.

com

Diagnóstico e tratamento das dores 

Orofaciais, disfunções 

Temporomandibulares e oclusais 1

O manejo da dor tem recebido grande atenção por parte das organizações de 

saúde mundial. Bonica estimou que aproximadamente um terço da população 

das nações industrializadas sofre de dor crônica, custando bilhões de dólares 

anualmente para os serviços de saúde, perda de dias de trabalho, redução da 

produtividade e compensações por invalidez. A dor orofacial pode chegar a 

atingir 22% da população geral em alguns países.
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4765 ODO
NANCY DE ASSIS 

FERREIRA
ceg_odo@uerj.br

Efeito do tratamento odontológico 

na qualidade de vida de pacientes 

oncológicos 1

Diversos estudos indicam a associação entre infecções orais, inflamação 

crônica periodontal e outras doenças, tais como, doenças cardiovasculares, 

hipertensão arterial refratária, diabetes mellitus e síndrome metabólica. A 

liberação de marcadores inflamatórios pela doença periodontal parece ser a 

explicação biológica para essa associação. Estudos recentes mostram que o 

tratamento periodontal diminui os níveis de proteína C reativa e interleucina-

4525 ODO
VERA LIGIA VIEIRA 

MENDES SOVIERO

verasoviero@gm

ail.com

Hipomineralização de Molares e 

Incisivos: o desafio de identificar e 

tratar pacientes infantis com esta 

alteração dentária

0

A Hipomineralização de Molares e Incisivos (HMI) caracteriza-se por defeitos 

de desenvolvimento do esmalte dental em primeiros molares e incisivos 

permanentes. O esmalte hipomineralizado pode ser amolecido e poroso com 

coloração que varia do branco-amarelado ao marrom. O esmalte mais 

gravemente afetado é altamente poroso e quebra-se com facilidade, expondo 

dentina e facilitando o desenvolvimento de cárie. Além disso, devido ao 

5579 ODO
MÔNICA SIMÕES 

ISRAEL

monica.israel@u

erj.br

Liga Acadêmica de Patologia Bucal e 

Estomatologia (LAPE)

1

A Liga Acadêmica de Patologia Bucal e Estomatologia (LAPE) foi fundada em 

Março de 2018 por acadêmicos da Faculdade de Odontologia (FO) da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), visando divulgar e 

amplificar o conhecimento sobre a Patologia Bucal e Estomatologia, bem 

como as lesões bucais que acometem a população. Visto que a  

Estomatologia e Patologia Bucal são constituídas por diferentes áreas e 

5441 ODO
TANIA MARIA 

GALHEIGO

tgalheigo@hotm

ail.com

Manutenção da Doença Periodontal 

em Idosos

1

Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

datado de 2017, demonstrou que ao longo dos anos, aumenta 

consideravelmente o número de pessoas idosas no Brasil. Um dos fatores 

que impulsionam essa progressão é o aumento da expectativa de vida da 

população. Com o aumento da expectativa de vida, tornou-se importante um 

projeto direcionado para este público-alvo. As pessoas querem envelhecer 

600 ODO
MARIA ELIZA 

BARBOSA RAMOS

mariaelizar@ig.c

om.br

ODONTOLOGIA MÉDICA

0

Uma abordagem mais progressiva da promoção da saúde, a qual reconheça 

a importância do combate aos determinantes sociais, políticos e ambientais 

de saúde bucal fazem-se necessária. O trabalho multidisciplinar é requisito 

essencial para esta abordagem ser bem-sucedida em alcançar as mudanças 

sustentáveis em saúde oral. 

# Metodologia:Avaliação da saúde bucal das crianças internadas na 

5452 ODO
TANIA MARIA 

GALHEIGO

tgalheigo@hotm

ail.com

Prevenção das Doenças Periodontais 

Pré-Atendimento Clínico 

Odontológico 0

Na cavidade bucal, o biofilme dentário é o responsável pelas doenças mais 

prevalentes da população brasileira: doença periodontal e cárie. Métodos 

mecânicos estão entre os meios preventivos mais utilizados para o controle 

do biofilme dentário supragengival. A prevenção contra a formação do 

mesmo pode ser feita pela conscientização de uma higiene dental diária 

satisfatória com a finalidade de remover o biofilme antes de sua 

4740 ODO
EDUARDO MUNIZ 

BARRETTO TINOCO
etinoco@uerj.br

Promoção de Saúde Bucal em Atletas 

de Alto Rendimento

1

A saúde bucal é uma parte extremamente importante na saúde geral da 

população e principalmente em atletas de alto rendimento olímpicos e 

paralímpicos. Lesões , tumores, cáries, mal-oclusões, e processos 

inflamatórios na cavidade bucal podem ter repercussões na saúde sistêmica 

geral e influenciar negativamente o rendimento de atletas durante a sua fase 

de treinamento A agudização destes processos pode também colocar em 

5742 ODO
HELIO RODRIGUES 

SAMPAIO FILHO

sgolivei@gmail.c

om

Promoção de saúde bucal em 

pacientes ortodônticos

1

Segundo a OMS, a maloclusão é o terceiro item na ordem dos problemas de 

saúde bucal, sendo precedida pela cárie e doença periodontal. Esta alteração 

do crescimento e desenvolvimento que afeta a oclusão, tem como causas 

mais comuns às condições funcionais adquiridas. As medidas de 

necessidade ortodôntica e resultados do tratamento demonstram 

relativamente pouca ênfase sobre a percepção dos adolescentes de 

2659 ODO
MAURO SAYAO DE  

MIRANDA

msayao@gmail.c

om

Reabilitação social do sorriso de 

adolescentes de baixa renda.

1

O objetivo do projeto desenvolvido visa, principalmente, o atendimento dos 

pacientes tratados na Disciplina de Saúde Oral para Adolescentes, pelos 

alunos de 5º a 8º períodos da Faculdade de Odontologia da UERJ. Os 

tratamentos realizados são baseados em uma abordagem 

multidisciplinar, integrando conhecimentos de diferentes disciplinas e alunos, 

que apresentam diferentes níveis de experiência. Os principais objetivos são: 
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4779 ODO

PAULO EDUARDO 

GOMES DE ALMEIDA 

CAMPOS

pegacampos@g

mail.com

Recuperação estética do sorriso com 

o uso de sistemas cerâmicos guiados 

por computador (CAD CAM) 1

A instalação de próteses fixas tem por objetivo recuperar os dentes que foram 

perdidos, cariados ou traumatizados, devolvendo ao paciente uma 

mastigação adequada dos alimentos e prevenindo problemas nas 

articulações temporo mandibulares (ATMs) e nos casos dos dentes 

anteriores, devolvendo auto estima e convívio social. Com auxílio dos alunos 

da Faculdade de Odontologia da UERJ e voluntários, o projeto Prótese fixa 

5557 ODO
HELIO RODRIGUES 

SAMPAIO FILHO

sgolivei@gmail.c

om

Restauração de dentes tratados 

endodonticamente

1

A restauração de dentes tratados endodonticamente é um fator importante 

que influencia o seu prognóstico a longo prazo. Deve proporcionar um 

selamento em repetitivas solicitações mecânicas, térmicas e químicas e 

fortalecer a estrutura dentária enfraquecida, como resultado da terapia 

endodôntica(01). Como um dos principais fatores responsáveis pelo aumento 

da susceptibilidade à fratura de dentes tratados endodonticamente é a 

5814 ODO
HELIO RODRIGUES 

SAMPAIO FILHO

sgolivei@gmail.c

om

Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) na Odontologia

0

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) representam formas 

importantes de comunicação e aprendizagem e podem contribuir em 

processos de aprendizagens no contexto educacional, comportamental, 

relacionado ao mundo do trabalho ou ainda na saúde. O estudo proposto visa 

desenvolver três modalidades de TICs através das abordagens: 1) produção 

de vídeos de procedimentos práticos e laboratoriais, 2) desenvolvimento, 

5466 ODO
LUCIANA MOURA 

SASSONE

fonucext@yahoo.

com

Tratamento endodôntico simplificado 

visando sua aplicação no SUS

1

Através do treinamento de capacitação dos profissionais envolvidos e 

aplicação de técnicas simplificadas para realização do tratamento 

endodôntico, a presente proposta de trabalho tem o objetivo de avaliar a 

aplicabilidade do tratamento endodôntico em sessão única com 

instrumentação acionada à motor nas unidades da rede pública de

saúde, verificando sua efetividade em aumentar a capacidade de 

2590 ODO
ANTONIO FERNANDO 

MONNERAT

antoniofmonnera

t@gmail.com

Tratamento Restaurador Atraumático

1

O tratamento restaurador atraumático (TRA ou ART em inglês) tem como 

objetivos paralisar lesões de cárie já instaladas, restaurá-las e prevenir sua 

recorrência. Sua ação pode ser efetiva desde em crianças até em pacientes 

da terceira idade.  Esta técnica tem como principais características: a. 

simplificação de execução, passando por poucos instrumentais, material 

restaurador que libera flúor; b. grande alcance social dado pela rapidez de 

6139 ODO
MARCO ANDRÉ DE 

BERRÊDO PINHO

maberredo@gma

il.com

Trauma Dental

0

O projeto Trauma Dental se destina ao atendimento do paciente vítima de 

trauma dentário e suas consequências a curto ou longo prazo. Caracteriza-se 

por uma atividade multidisciplinar que visa a manutenção e ou a recuperação 

de dentes que tenham sofrido desde uma pequena fratura na coroa, até 

mesmo a sua avulsão representada pela saída total do dente do seu local de 

inserção no osso. Além do atendimento clínico ao paciente se propõe na 

1625 ODO
VERA LUCIA CAMPOS 

SANTOS

prof_vcampos@y

ahoo.com.br

Traumatologia Dentária

1

O Projeto de Traumatologia Dentária teve seu início em 2006 dando 

continuidade aos procedimentos realizados na clínica de Traumatismo da 

disciplina de Odontopediatria da FO/UERJ.  Este projeto estimula os alunos a 

desenvolver a capacidade de diagnosticar e elaborar planos de tratamento 

integrados; Tratar e acompanhar as crianças e adolescentes vítimas de 

traumatismos dento-alveolares através de exames clínicos e radiográficos 

5657 ODO
ANDRÉA LANZILLOTTI 

CARDOSO

andrealanzi.ppc

@gmail.com

Vivências na sala de espera: saúde 

bucal em seu contexto

1

O último levantamento epidemiológico em nível nacional nos mostra que 

ainda há muito a ser feito na área odontológica. Numa filosofia de promoção 

de saúde a educação continuada tem papel principal frente ao desafio de 

instrumentalizar os sujeitos, a fim de que estes sejam co-responsáveis pela 

sua saúde e que haja o entendimento que essa busca por saúde deva 

extrapolar os espaços restritos das salas clínicas. Percebemos que os 

5451 PPC
TIAGO DA CUNHA 

FERREIRA

c.tiagoferreira@g

mail.com

Acidentes com Material Biológico: 

atuação da CCIH da Policlínica Piquet 

Carneiro 0

Os acidentes com material biológico constituem urgência médica, por isso, 

necessitam de pronto atendimento.  A PPC realiza procedimentos em seus 

diversos serviços, onde há potencial exposição a sangue e fluídos orgânicos, 

tendo como principais agentes infectantes os vírus HIV, Hepatite B e C.

Sendo assim, o presente projeto tem o objetivo de capacitar os profissionais 

lotados na PPC que lidam diretamente com material biológico, na prevenção 
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6041 PPC

ALESSANDRA DA 

ROCHA PINHEIRO 

MULDER

alessandra.mulde

r@uerj.br

Cuidando de quem Cuida: avaliação 

do consumo de alimentos 

ultraprocessados e atendimento 

nutricional dos funcionários, 

estudantes e colaboradores da 

0

As doenças crônicas não transmissíveis apresentam hoje a maior causa de 

morbi-mortalidade entre os Brasileiros e um desafio para a saúde pública e 

para o Sistema Único de Saúde (SUS). A Organização Mundial de Saúde - 

OMS estima que mais de ¾ da mortalidade cardiovascular podem ser 

diminuídos com mudanças adequadas no estilo de vida, e esse é o grande 

desafio das diretrizes existentes em prevenção. A presente proposta consiste 

2062 PPC
ELIANE TAVARES 

NATIVIDADE TEIXEIRA

elianenatividade

@yahoo.com.br

EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM DOENÇAS 

CRÔNICAS: DESVENDANDO O 

PROCESSO SAÚDE-DOENÇA 1

O projeto, desenvolvido nos ambulatórios da Policlínica Piquet Carneiro, visa 

a  promoção da saúde, tendo como base o seu conceito ampliado,  o requer 

a contínua criação de estratégias de ação que contribuam para a ampliação e 

consolidação da cidadania da população usuária do SUS. 

O conjunto de ações desenvolvidas, tem público alvo diversificado, sendo 

dirigidas tanto para a população inserida na PPC/UERJ,  quanto para 

5650 PPC
MICHELLE RIBEIRO 

SCHNEIDER

michelleschneide

r1@gmail.com

Educação em Saúde para diminuição 

do risco relacionado ao uso de 

Varfarina 0

Este projeto tem como tema: Educação em Saúde para diminuição do risco 

relacionado ao uso de anticoagulantes orais (ACO), como a Varfarina. Está 

relacionado à segurança do paciente ambulatorial.  Tem como objetivo geral: 

Desenvolver ações de Educação em Saúde relacionadas ao uso de 

Varfarina, com os pacientes do ambulatório de anticoagulação da cardiologia 

da Policlínica Piquet Carneiro. E como objetivos específicos: 1- Orientar os 

5789 PPC

CARLA TATIANA 

GARCIA BARRETO 

FERRÃO

nies.ppc@gmail.c

om

Educação em Saúde. Medidas 

antropométricas e de avaliação de 

risco cardiovascular 0

Este projeto tem como tema: Educação em saúde: Medidas antropométricas 

e de avaliação de risco cardiovascular. Tem como objetivo geral: Desenvolver 

ações de Educação em Saúde sobre os níveis de normalidade das medidas 

antropométricas de avaliação de risco cardiovascular,  E como objetivos 

específicos: 1- Orientar os pacientes de primeira vez no ambulatório de 

cardiologia sobre as medidas  antropométricas e de avaliação de risco 

1158 PPC
NELSON NILTON ROIG 

ALVES

nelsonnilton@ho

tmail.com

Educação Nutricional em Puericultura 

uma parceria INU/DNS/PPC/UERJ

1

O objetivo do projeto é monitorar o estado nutricional de crianças e 

adolescentes a partir dos 6 anos de idade e que apresentem o diagnóstico de 

obesidade a partir da primeira consulta de Nutrição. Os parâmetros de 

avaliação são os recomendados pelo protocolo do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional – SISVAN, 2008, Ministério da Saúde. A estratégia de 

ação está vinculada às propostas de ação de intervenção nutricional 

5731 PPC
LEONARDO 

HENRIQUES PORTES

leo.portes@hotm

ail.com

Policlínica Piquet Carneiro Livre do 

Tabaco

0

O tabagismo é considerado um grande problema de saúde pública, 

apresentando uma elevada prevalência de fumantes e de pessoas expostas à 

fumaça do tabaco em todo o mundo. Como consequência, a 

morbimortalidade relacionada ao tabagismo, os custos gerados para os 

governos e os agravos ambientais são preocupantes. A Policlínica Piquet 

Carneiro (PPC), unidade de saúde estratégica na rede do Sistema Único de 

2839 PPC
ROBERTO ALVES 

LOURENCO

maris.vomero@s

uperig.com.br

Projeto de Capacitação e 

Treinamento de Estagiários em 

Neuropsicologia e Pesquisa 1

O treinamento e pesquisa na área de neuropsicologia contribuem para o 

diagnóstico diferencial entre síndrome demencial e demais alterações 

cognitivas comuns ao envelhecimento. A avaliação neuropsicológica também 

contribui para estabelecer condutas de tratamento e orientação a familiares, 

bem como para monitorar a evolução da doença. Este projeto tem como 

objetivo capacitar alunos de Psicologia e profissionais da área a realizar 

4608 PPC
ROBERTO ALVES 

LOURENCO

bebelthomaz89@

gmail.com

Reabilitação neuropsicológica de 

idosos: uma proposta de capacitação 

de alunos de Psicologia 0

O treinamento e pesquisa na área da neuropsicologia, especificamente na 

área da reabilitação neuropsicológica do idoso diagnosticado com demência 

da doença de Alzheimer – síndrome demencial de maior prevalência – 

contribuem para o aprimoramento no atendimento integral de suas 

necessidades, ao buscar aliar o diagnóstico a procedimentos terapêuticos 

que visem a melhoraria da qualidade de vida. Nesse sentido, a reabilitação 

2749 PPC
BARBARA CRISTINA 

FILGUEIRAS ROSSI

barbarasurcin@g

mail.com

Repensando as estratégias para a 

prevenção e a promoção da saúde 

em DSTs e HIV/AIDS 1

A vulnerabilidade da mulher, frente a epidemia de HIV/AIDS, lança aos 

profissionais de saúde o desafio de “repensar as estratégias de prevenção e 

promoção da saúde em DST e HIV/AIDS” para que essas obtenham 

ressonância junto a população atendida. A equipe envolvida no presente 

projeto utiliza como elementos propulsores desse repensar a realização de 

entrevistas individuais e os “grupos de sala de espera” (modalidade de prática 
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5761 PPC
GABRIELA DANDARA 

FERNANDES FERREIRA

gabrieladandara

@yahoo.com.br

Tecnologias de grupos educativos 

como estratégia para o cuidado às 

pessoas em situação de 

Estomaterapia

0

O objeto deste estudo são grupos educativos desenvolvidos a pacientes em 

situação de estomaterapia. Objetivo geral: implantar grupos de acolhimento e 

educação para saúde a pessoas em situação de estomaterapia. Objetivos 

específicos: elaborar um guia de desenvolvimento dos grupos de educação a 

saúde para as três áreas da estomaterapia – estomas, feridas e 

incontinência; desenvolver os grupos a cada 15 dias; elaborar material 

1673 PPC
ROBERTO ALVES 

LOURENCO

damasio.psi@gm

ail.com

Treinamento de alunos em 

Graduação de Psicologia/UERJ em 

atendimento Psicoterápico ao 

paciente idoso e/ou cuidador 

inseridos num serviço multidisciplinar 

0

O CIPI-Cuidado Integral a Pessoa Idosa, implantado em 1996, integrando-se 

às ações da UnATI/UERJ está localizado na PoliclínicaPiquet Carneiro.O 

ambulatório está inserido num espaço de atendimento interdisciplinar.O 

estágio visa levar os alunos a cuidar da subjetividade dos idosos e 

cuidadores, além da possibilidade dos alunos serem inseridos em atividades 

de pesquisa. Encontramos com mais freqüência,entre os pacientes 

5938 PSI
JIMENA DE GARAY 

HERNANDEZ

jime.degaray@g

mail.com

(Re)pensando questões de violência e 

desigualdade na educação de 

meninas e meninos 0

O tema da violência contra as mulheres vem ganhando cada vez mais 

visibilidade nos dias de hoje por conta dos números alarmantes de dados 

divulgados em pesquisas e pela grande mídia. Por se tratar de uma 

problemática sociocultural que evidencia relações desiguais, faz-se 

necessário criar estratégias eficientes e comprometidas com a mudança 

dessa realidade. 

5514 PSI
HELOISA HELENA 

FERRAZ AYRES

grupoficina.psi@

gmail.com

“Socialização e inclusão social – 

movimento dos grupos sociais” -  

Campo da Psicologia Social do 

Trabalho e `das Organizações

0

O projeto “Socialização e inclusão social – movimento dos grupos sociais” 

está relacionado ao  campo da   Psicologia Social do Trabalho e 

Organizacional tem como base as discussões sobre a complexidade na 

contemporaneidade e a importância de  estudos integrados das relações 

sociais, do movimento dos grupos sociais, do trabalho e das organizações 

sociais, propiciando  meios de ampliação do espaço de pesquisa-intervenção. 

6047 PSI
MARCOS VINICIUS 

BRUNHARI

mvb_marcos@ya

hoo.com.br

A clínica do ato suicida

1

O Projeto de Extensão “A clínica do ato suicida” é articulado ao Estágio 

Clínico curricular oferecido aos alunos do curso de graduação em Psicologia 

da UERJ e visa a promoção e a articulação entre pesquisa científica, 

formação e aprimoramento de práticas clínicas voltadas aos pacientes com 

histórico de tentativa (s) de suicídio.  O Projeto localiza como especificidade o 

atendimento clínico individualizado realizado com paciente que refere 

6157 PSI
VINICIUS ANCIÂES 

DARRIBA

viniciusdarriba@

gmail.com

A psicanálise nos campos da saúde e 

da multidisciplinaridade: prática e 

transmissão em instituições 

hospitalares

0

Buscamos estabelecer um grupo de trabalho interinstitucional que possui 

como eixo a prática psicanalítica e a transmissão da lógica de nossas 

intervenções em instituições hospitalares. A escuta psicanalítica no hospital 

geral envolve o tratamento das urgências subjetivas relacionadas à 

experiência de dor e luto que acompanham o adoecimento. Nesses espaços, 

também observa-se a formação de ambulatórios médicos destinados à 

4897 PSI SIMONE CAGNIN
simcagnin@gmail

.com

Avaliação da satisfação subjetiva com 

a vivência escolar e com o processo 

ensino-aprendizagem dos 

participantes do Programa de 

Alfabetização, Documentação e 

1

Este projeto tem como objetivo investigar o bem-estar subjetivo e a satisfação 

com a vivência escolar em adultos, em especial, idosos, participantes do 

PROALFA (Programa de Alfabetização, Documentação e Informação)-UERJ. 

Busca estudar ainda as expectativas e as mudanças subjetivas, familiares e 

sociais que ocorrem com a inserção em um programa de ensino não formal 

voltado, por um lado, para a alfabetização,  letramento  e aperfeiçoamento 

4159 PSI
CELSO LUGAO DA 

VEIGA

luganus54@gmail

.com

AVI  Psi- Lugano (Ambiente Virtual de 

Informação Psi - Lugano)

0

O projeto se baseia no conceito de Gestão do Conhecimento, que é o 

conjunto de processos e ferramentas usadas para se criar, desenvolver, 

utilizar, disseminar e compartilhar o conhecimento.  

Para que isto seja possível existem os Sistemas de Gerenciamento de 

Conhecimento, que, através da tecnologia da informação, permitem esta 

criação, apresentação e distribuição do conhecimento dentro de contextos 

6070 PSI

CARLOS EDUARDO 

LOURENÇO DOS 

SANTOS NÓRTE

cadulsn@gmail.c

om

Boletim Informativo do Instituto de 

Psicologia da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (Boletim-IP) 0

O Boletim IP é uma publicação digital que tem como missão criar um canal 

de difusão de informações para a comunidade interna  e de fora do Instituto 

de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Surgiu a partir da 

necessidade de comunicação e interação entre os diversos setores do IP-

UERJ (graduação, pós-graduação, atividades de pesquisa, programas de 

extensão etc.).  O seu principal objetivo é tornar visível tudo o que está 
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5846 PSI
HELOISA FERNANDES 

CALDAS RIBEIRO

casadaarvore200

1@gmail.com

Casa da Árvore

0

A Casa da Árvore foi fundada em 2001 com o objetivo de criar um serviço de 

atendimento psicológico dirigido ao público infantil que estivesse próximo de 

seu cotidiano. Trata-se de um trabalho com a infância, pioneiro no Brasil, que 

surge inicialmente inspirado no modelo da Maison Verte, criada há mais de 

30 anos na França pela psicanalista Françoise Dolto. Atualmente o trabalho 

se desenvolve a partir de duas linhas:

5261 PSI
ANA MARIA JACO 

VILELA

jaco.ana@gmail.c

om

Cine Clio-Psyché: cinema e arte como 

recursos de ensino e divulgação da 

História da Psicologia 0

O projeto de extensão Cine Clio-Psyché é uma atividade integrante do 

Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

Tem por objetivo realizar apresentações de filmes, sendo estes relacionados 

a debates no interior da historiografia da psicologia, da psiquiatria ou da 

psicanálise. Além disso, visa contar com a presença de convidados para 

discuti-los, realizando aulas, debates e palestras. Os filmes e debates serão 

4386 PSI
CRISTIANE FERREIRA 

ESCH

esch.cristiane@g

mail.com

Começar de novo: Assistência 

Psicológica junto à Reabilitação 

Cardíaca do Serviço de Cirurgia 

Cardíaca do  Hospital Universitário 

Pedro Ernesto sob uma perspectiva 

1

O presente projeto busca oferecer ao paciente portador de cardiopatia 

assistência psicológica através de um trabalho realizado por alunos de 

Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em instituição 

hospitalar, junto à Reabilitação Cardíaca desenvolvida no Serviço de Cirurgia 

Cardíaca do Hospital Universitário Pedro Ernesto sob uma perspectiva 

multidisciplinar.  Sabe-se que pessoas portadoras de enfermidades orgânicas 

4848 PSI
LAURA CRISTINA DE 

TOLEDO QUADROS

laura.quadros@u

erj.br

COMTextos: Arte e livre expressão na 

abordagem gestática

1

A proposta desse projeto é de desenvolver um espaço coletivo de livre 

expressão tendo como dispositivo recursos artísticos com ênfase especial à 

poesia, literatura e música. Por livre expressão compreendemos a 

possibilidade de reconhecimento do potencial criativo como recurso para o 

autoconhecimento. A criatividade é um referencia de saúde para o ser 

humano,pois permite que ele transcenda a repetição do que lhe é instituído. 

4358 PSI
ALEXANDRA 

CLEOPATRE TSALLIS
atsallis@uerj.br

Dispositivo Clínico: tecendo redes

1

O presente projeto de extensão visa seguir desenvolvendo, inspirado nas 

formulações teórico- metodológicas da Teoria Ator-rede, ações baseadas no 

afeTAR. A proposição afeTAR tem por objetivo sinalizar os vínculos e os 

efeitos que sustentam um modo de fazer pesquisa-intervenção forjado na 

experiência de afetação. Faz parte da aposta teórico metodológica do 

Laboratório afeTAR experimentar as afetações como possibilidade outra de 

917 PSI
LEILA MARIA 

TORRACA DE BRITO

leila.torraca.brito

@gmail.com

Em Cine - Ciclo de debate

1

O projeto de extensão Em Cine - Ciclo de Debates integra o Programa de 

Formação em Direitos da Infância e da Juventude – Pró-Adolescente, 

vinculado ao Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ). O Em Cine, denominação que remete ao trocadilho "ensine",  

 visa auxiliar - por meio da apresentação de filmes seguidos de debates - 

discussões acadêmicas e apresentações de resultados de pesquisas sobre 

4648 PSI
WLADIMIR FERREIRA 

DE SOUZA

souzalandi@uol.c

om.br

EncontrAtividade: Trabalho, Gestão e 

Saúde Mental

1

No contexto contemporâneo as exigências de inovação e a busca constante 

de renovação de dispositivos técnicos de gestão e controle do trabalho 

podem ter relação direta com o sofrimento psíquico vivenciado pelos 

trabalhadores, expressando-se este de diferentes formas. Isto coloca um 

enorme desafio para a Psicologia, enquanto ciência e profissão. Contudo,  a 

análise psicológica do trabalho permite constatar que, além de ser 

5349 PSI
ROSANA LAZARO 

RAPIZO

rosanarapizo@ue

rj.br

Espaço de Conversas na Maré: 

pesquisa e intervenção em cenários 

contemporâneos 1

O Projeto Espaço de Conversas, pretende organizar espaços em grupo de 

encontro, reflexão e discussão, sobre temas relevantes nos principais 

cenários na sociedade contemporânea. É inspirado em experiências 

anteriores e em metodologia de trabalho com grupos sistematizada da 

pesquisadora que propõe o projeto (RAPIZO,1998,2001,2004, 2013) e que 

objetiva, no espírito da pesquisa-ação, replicar e ampliar. Em experiências 

4965 PSI
ROSANA LAZARO 

RAPIZO

rosanarapizo@g

mail.com

Espaço de conversas sobre relações 

familiares

1

O Espaço de Conversas em Cenários Familiares e Contemporâneos, 

inspirado em experiências anteriores da professora que propõe o projeto 

(RAPIZO, 1998,2001,2004), pretende promover encontros com pessoas que 

tem o objetivo de dialogar acerca de temas que envolvem a vida familiar na 

contemporaneidade.  Os encontros promovem tanto informações, quanto a 

discussão, reflexão e questionamento em um espaço coletivo de conversação  
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2898 PSI
ELEONORA TORRES 

PRESTRELO

eprestrelo@gmai

l.com

GAPsi - Grupos de Apoio Psicológico

1

O "GAPsi - grupos de Apoio Psicológico" é um projeto de extensão que 

constitui-se numa forma de intervenção que se configura num espaço de 

acolhimento do sofrimento humano cotidiano presente na comunidade e que 

não encontra espaço de escuta nos meios tradicionais de assistência à 

saúde, os denominados “sofrimentos difusos”, um estado de mal estar 

generalizado com queixas somáticas inespecíficas tais como irritabilidade, 

5944 PSI
JIMENA DE GARAY 

HERNANDEZ

jime.degaray@g

mail.com

GEPSID - Grupo de estudos e 

pesquisas subjetividades e 

instituições em dobras 0

O GEPSID é um grupo de estudos e pesquisas sobre instituições e processos 

de subjetivação, composto por pesquisadoras e pesquisadores da UERJ, 

UFRJ e IFRJ, sendo estas/es doutoras/es, doutorandas/os, mestras/es, 

mestrandas/os, graduandas/os e graduadas/os em psicologia e outras áreas 

afins das ciências humanas e sociais. Existe desde 2012, mas foi no início de 

2019 que ele tomou um caráter mais formal, ganhando um nome, uma 

4373 PSI
ANA MARIA LOPEZ 

CALVO DE FEIJOO

ana.maria.feijoo

@gmail.com

Laboratório de Fenomenologia e 

Estudos em Psicologia Clínica 

Existencial 1

Com o Laboratório de Fenomenologia e Estudos em Psicologia Clínica 

Existencial pretendemos criar um centro de estudos, pesquisa e prática na 

perspectiva fenomenológico-existencial que se apoia em três pilares:1- a 

pesquisa fenomenológica que procede sua investigação tomando o 

fenômeno tal como ele acontece em seu fluxo existencial; 2 - os estudos das 

temáticas existenciais, quais sejam pânico, tédio, finitude entre outras, 

2694 PSI
ELEONORA TORRES 

PRESTRELO

eprestrelo@gmai

l.com

Laboratório Gestáltico: configurações 

e práticas contemporâneas

0

O “Laboratório Gestáltico: configurações e práticas contemporâneas” busca 

compreender as diversas configurações relacionais contemporâneas, visando 

à socialização desse conhecimento e promovendo a oportunidade de trocas 

com a comunidade de forma viva e interativa, na produção de conhecimento 

de uma "vida vivida", não só teorizada. Estimulamos a descoberta de  novas 

perspectivas pelo viés da sensibilidade, contribuindo, assim, para a 

6091 PSI
VITOR DE CASTRO 

GOMES

vitor.gomes@uer

j,br

Liga Acadêmica de Psicologia e 

Neurociências - LAPN

0

Uma Liga Acadêmica é uma associação científica sediada na cidade da 

instituição de ensino que a abriga, e tem como objetivo promover atividades 

que atendam ao tripé universitário ensino-pesquisa-extensão, 

complementares à formação acadêmica dos estudantes. Entre as faculdades 

de Psicologia, as Ligas Acadêmicas se encontram numa fase inicial de 

desenvolvimento. Apesar dessa escassez diminuir o escopo de áreas a 

5636 PSI
ANGELA JOSEFINA 

DONATO OLIVA

angeladonatoliva

@gmail.com

Liga Acadêmica de Terapia Cognitivo-

Comportamental (LATCC)

1

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC)  é uma abordagem de 

psicoterapia baseada em evidências, e vem se estabelecendo no cenário 

internacional como o paradigma importante na área da psicologia clínica. 

Apesar desse crescimento, as disciplinas de TCC ainda são escassas nos 

cursos de formação do psicólogo no Brasil, ou não suprem as demandas dos 

alunos no momento atual. Deste modo, a formação da Liga Acadêmica de 

5236 PSI
INGRID DE MELLO 

VORSATZ

ingrid.vorsatz.uer

j@gmail.com

Lugar de palavra: a enfermaria 

psiquiátrica como dispositivo de 

sustentação simbólica para os 

portadores de transtorno mental 

grave

1

O projeto tem por objetivo pensar o dispositivo clínico institucional da 

internação psiquiátrica como possibilidade de sustentação simbólica para o 

sujeito psicótico, através do acompanhamento regular de pacientes 

portadores de transtorno mental grave, a partir do referencial psicanalítico e à 

luz das diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, cujo campo de 

práticas é a Enfermaria da Unidade Docente Assistencial/UDA do Hospital 

5659 PSI
ADRIANA BENEVIDES 

SOARES

adribenevides@g

mail.com

Núcleo de acolhimento para 

estudantes de psicologia

0

As características dos estudantes que tem acesso a universidade têm se 

modificado desde a década de 70 com o aumento de vagas oferecidas no 

setor privado e posteriormente também com a política das cotas em algumas 

universidades. Houve uma entrada significativa de estudantes adultos, 

assalariados, com ensino médio precário e com condições diferenciadas do 

adolescente recém saído do ensino médio. Estas mudanças originaram uma 

6069 PSI

CARLOS EDUARDO 

LOURENÇO DOS 

SANTOS NÓRTE

cadulsn@gmail.c

om

Núcleo de Pesquisa e Intervenção em 

Neuropsicologia (NuPIN)

0

A Neuropsicologia é uma abordagem de avaliação e intervenção na saúde 

mental com foco na relação entre o funcionamento cerebral e investigação de 

alterações e disfunções cognitivas decorrentes. Apesar da consolidação  no 

cenário internacional como campo crescente na área da psicologia clínica e 

reconhecimento como práxis fundamental para diagnóstico e intervenção de 

certos quadros psicopatológicos, o estudo e difusão do conhecimento da 
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5901 PSI

LIGIA GAMA E SILVA 

FURTADO DE 

MENDONÇA

ligia.mendonca@

gmail.com

O atendimento psicológico como 

estratégia para reduzir a evasão do 

curso de Engenharia 0

O projeto de “O atendimento psicológico como estratégia para reduzir a 

evasão do curso de engenharia” tem como objetivo auxiliar a Faculdade de 

Engenharia da UERJ (FEN/UERJ) no combate ao alto índice de evasão que 

ocorre atualmente no curso. Segundo dados da direção da Faculdade de 

Engenharia, estima-se que 50% dos estudantes não concluem o curso. 

Esses alunos vêm apresentando muitas questões referentes à escolha da 

5264 PSI
RENATA PATRICIA 

FORAIN DE VALENTIM

renata.valentim

@uerj.edu

Oficina do Discurso

1

A Oficina do Discurso é um projeto desenvolvido com frequentadores do 

Centro de Atenção Psicossocial `Espaço Aberto ao Tempo`, EAT _ Severino 

dos Santos e com frequentadores do Centro de Arte e Cultura Espaço 

Travessia. Nele são realizadas oficinas expressivas de teatro, desenho, 

música, cerâmica, que têm por objetivo estimular, através de diferentes meios 

(textuais ou não textuais), discussões acerca dos lugares institucionais e 

5021 PSI
AMANA ROCHA 

MATTOS

amana.mattos@

uerj.br

Oficinas de Gênero e Sexualidade nas 

Escolas

1

Neste projeto, propomos uma intervenção no contexto escolar orientada pela 

investigação acerca da produção do gênero nas escolas, com interesse 

especial nas relações entre jovens e destes/as com as e os educadores. 

Temáticas relacionadas a gênero e sexualidade costumam ser pouco 

trabalhadas nas escolas devido aos currículos conteudistas e  pedagoziantes, 

que privilegiam temas a serem abordados em aulas expositivas e 

5215 PSI

LIGIA GAMA E SILVA 

FURTADO DE 

MENDONÇA

ligia.mendonca@

gmail.com

Orientação Profissional de 

Especialidades Médicas

0

O projeto de Orientação Profissional de Especialidades Médicas tem como 

objetivo auxiliar os alunos de medicina da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) a escolher a sua área de atuação profissional dentre as 

várias ofertadas pelo campo médico. Os alunos dessa faculdade, 

principalmente aqueles que estão cursando o quinto ano, apresentaram 

muitas questões referentes a escolha da especialidade médica aos 

5272 PSI
PATRICIA LORENA 

QUITERIO DA SILVA

patricia.lorena.sil

va@uerj.br

PPHS - Programa de Promoção das 

Habilidades Sociais  de alunos sem 

fala articulada tendo graduandos em 

Psicologia como interlocutores

1

O PPHS surgiu a partir de um programa de Habilidades Sociais oferecido, 

pela coordenadora da presente proposta, nos anos de 2012 e 2013, aos 

alunos da Faculdade de Educação, com o objetivo de promover e ampliar 

suas habilidades sociais educativas junto a alunos com e sem deficiência. Em 

2016, alunos e estagiários do Instituto de Psicologia manifestaram a 

necessidade de desenvolver as Habilidades Sociais Educativas junto à 

5218 PSI
VINICIUS ANCIÂES 

DARRIBA

vdarriba@centroi

n.com.br

Prática do psicólogo em enfermaria e 

ambulatório pediátricos: 

contribuições ao aprimoramento do 

trabalho multidisciplinar e à 

humanização na assistência e na 

1

Desenvolvido na Unidade de Pediatria do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto, o projeto pretende promover assistência, produção de 

conhecimento, formação e inovação concernentes à prática do psicólogo em 

equipe multidisciplinar em consonância com a Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde. Partindo de 

uma experiência de assistência já instituída, ele se centra em ações situadas 

6104 PSI
CLAUDIA CARNEIRO 

DA CUNHA

claudia.cunha@u

erj.br

Práticas Integrativas em saúde: 

construindo parcerias 

interprofissionais para o cuidado 

integral e redes de vida saudável.

0

O projeto visa construir parcerias institucionais e de formação entre 

profissionais de saúde e alunos, no âmbito do marco teórico e metodológico 

da Educação (Interprofissional) em Saúde, e da política do Sistema Único de 

Saúde voltada às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). 

Serão ofertados atendimentos de terapia bioenergética (procedimento de 

imposição de mãos) para a comunidade da UERJ, a partir da demanda de 

5848 PSI ANNA PAULA UZIEL
uzielap@gmail.co

m

Prisão e subjetividades

1

O presente projeto de extensão visa cartografar diversas dimensões das 

subjetividades de pessoas em privação e restrição de liberdade no Sistema 

Prisional do Rio de Janeiro. Entendemos a subjetividade como indissociável 

da ideia de produção ou rede processual, como produção permanente de si e 

da/o outra/o. Diante disso, embora não consideremos a passagem pelo 

Sistema Prisional como um momento completamente isolado do resto da vida 

4995 PSI
VANESSA BARBOSA 

ROMERA LEME

vanessaromera@

bol.com.br

PRODIN – Programa de 

Desenvolvimento Interpessoal para 

prevenção do suicídio e promoção de 

saúde mental no curso de vida

0

Considerando que eventos de suicídio podem ser associados a 

relacionamentos interpessoais frágeis, práticas sociais caracterizadas por 

discriminação e opressão, o PRODIN, em parceria com a equipe do 

Programa UERJ pela Vida (DEPEXT 4201), com o projeto PROME (DEPEXT 

5335) e com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC), tem como objetivo desenvolver diversas ações educativas 



N° Proj. sigla Coordenador E-mail Título projeto

Nº de Bolsas 

Concedidas 

para 2020

Resumo

4987 PSI
EDNA LUCIA TINOCO 

PONCIANO

edna.ponciano@

uerj.br

Programa psicoeducativo para o 

desenvolvimento saudável na adultez 

emergente 0

A demora para a entrada na vida adulta surge em decorrência do adiamento 

da conjugalidade e da parentalidade e do aumento do tempo dedicado à 

escolarização e à formação profissional, criando as condições para um 

período prolongado de exploração identitária. Relativamente liberados das 

expectativas sociais, os jovens vivem o período mais volátil do ciclo vital, a 

adultez emergente. As diferenças culturais no tempo e na variabilidade da 

5968 PSI
VANESSA DORDRON 

DE PINHO

vanessanessapsi

@gmail.com

Promoção do desenvolvimento 

pessoal do psicólogo clínico em 

formação 0

É importante que o psicólogo clínico tenha conhecimento teórico e domine 

técnicas específicas à sua abordagem de intervenção para a prática clínica. 

Contudo, existem competências pessoais que precisam ser aprimoradas para 

que o profissional preste um atendimento humanizado e de qualidade aos 

seus clientes, ao mesmo tempo que consiga manter seu bem-estar 

psicológico.

3267 PSI
HELOISA HELENA 

FERRAZ AYRES

grupoficina.psi@

gmail.com

Psicologia do Trabalho e 

Organizacional - ênfase nos processos 

organizacionais : Orientação ao 

funcionamento da Empresa Junior do 

Instituto de Psicologia

1

O projeto de Psicologia do Trabalho e Organizacional com ênfase nos 

processos organizacionais tem como proposta sistematizar a Orientação ao 

Funcionamento da Empresa Junior do Instituto de Psicologia, possibilitando 

maior aprendizagem e capacitação no campo das organizações, identificando 

as possibilidades de atuação do Psicólogo dentro das organizações sociais e 

garantindo o desenvolvimento contínuo da EJr de Psicologia. O projeto visa  

4822 PSI
HELOISA HELENA 

FERRAZ AYRES

grupoficina.psi@

gmail.com

Psicologia do Trabalho e 

Organizacional - O Jovem e a 

iniciação ao Trabalho em uma 

Perspectiva da Inclusão Social

0

O presente projeto surge no Estágio em Psicologia do Trabalho e 

Organizacional (SPA⁄IP⁄UERJ), a partir de discussões acerca do campo do 

trabalho, das organizações e a precoce inserção do jovem no mercado de 

trabalho. Assim, os seguintes objetivos foram definidos: - criar parceiras entre 

academia, empresas e sociedade para realização do projeto; – propiciar o 

desenvolvimento pessoal e interpessoal desses jovens, que facilitem o seu 

4017 PSI
CELSO LUGAO DA 

VEIGA

luganus54@gmail

.com

Psicoterapia Estratégica

0

O campo das psicoterapias exige uma constante evolução e grande parte 

destes avanços é feito além dos muros das Universidades e das condições 

financeiras de muitos de nossos alunos.

Um dos produtos desta evolução é denominado psicoterapia estratégica, 

segue definição... 

“A terapia estratégica não é uma abordagem particular ou uma teoria, mas 

5691 PSI
VANESSA BARBOSA 

ROMERA LEME

revispsi2@gmail.

com

Revista Estudos e Pesquisas em 

Psicologia

1

Trata-se do periódico eletrônico do Instituto de Psicologia da UERJ. A Revista 

Estudos e Pesquisas em Psicologia está em formato eletrônico desde 2004. 

Atualmente é classificada como A2 no Qualis da CAPES. Recebe artigos, 

resenhas, relatos de experiência e comunicações de pesquisa das áreas de 

Psicologia Social, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Clínica e 

Psicanálise e Clio-Psyché.

5487 PSI
HELOISA FERNANDES 

CALDAS RIBEIRO

heloisa.ribeiro@u

erj.br

VIOLÊNCIA, LINGUAGEM E CORPO NA 

CLÍNICA PSICANALÍTICA

1

A violência intrafamiliar que sempre atingiu preferencialmente as mulheres e 

as crianças foi muito normatizada pela ideologia sexista, racista e 

educacional. Ainda que sua existência fosse um saber compartilhado, na 

esfera pública era silenciada ou segredada ou banalizada devido aso anos de 

escravidão; raramente levada ao conhecimento das instituições públicas e 

mal recebida por elas. No Brasil a questão da violência passa da esfera 

5413 QUI
ANGELA SANCHES 

ROCHA

angela.sanches.r

ocha@gmail.com

Alfabetização científica: uma 

proposta para inclusão precoce e 

tardia como ação da universidade na 

sociedade

0

O projeto de extensão intitulado “Alfabetização científica: uma proposta para 

inclusão precoce e tardia como ação da universidade na sociedade” visa 

principalmente à proposição de ações pedagógicas de alunos e professores 

da UERJ por meio da realização de atividade, oficinas e palestras itinerantes 

em escola de ensino básico e ambientes de acolhimento de idosos. As 

atividades educativas serão realizadas em escolas municipais do Rio de 

6006 QUI

MÔNICA REGINA DA 

COSTA MARQUES 

CALDERARI

monicamarquesu

erj@gmail.com

Educação Ambiental Através do 

Ensino de Química: Formação de 

Atitudes e Valores Por Meio da 

Contextualização de Temas 

Ambientais - Parceria (UERJ) – Escolas 

1

A lei federal 9795 de 1999 através de seu artigo 2º institui que a educação 

ambiental deve estar presente de forma articulada em todos os níveis de 

ensino, do mesmo modo as orientações curriculares para o ensino médio 

ressaltam que as abordagens dos conteúdos de química precisam,  

obrigatoriamente, em algum momento do processo estar articuladas com o 

desenvolvimento da educação ambiental.
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6021 QUI
ALICE PECCINI DE 

MELO

alice_peccini@ya

hoo.com.br

Investigação das diferentes 

operações de reutilização de resíduos 

sólidos e a sua reinserção na cadeia 

produtiva

0

A questão do gerenciamento de resíduos sólidos é um problema global, e no 

Brasil medidas vêm sendo adotadas pelo governo para minimizar o impacto 

causado por esse problema, a saber: a criação de leis que direcionam a 

forma de segregação, leis que incentivam políticas de reciclagem, leis dos 

estados sobre como gerenciar resíduos. Em 2010, o Brasil instituiu a lei 

federal (Lei 12.305 / 2010), que estabelece a Política Nacional de Resíduos 

5999 QUI
JULIANA FONSECA DE 

LIMA

jujufl08@gmail.c

om

React: Um novo olhar sobre o ensino 

de Química

0

Sabe-se que a formação do aluno de graduação vai muito além das 

disciplinas obrigatórias em sua grade curricular. Frente às demandas sociais, 

econômicas e profissionais, observou-se que o curso de licenciatura em 

química carece de propostas e serviços acadêmicos que integralizem a 

formação da comunidade estudantil, visando à ruptura com o modelo rígido 

de currículo. O movimento denominado React-UERJ foi pensado tendo dois 

5963 QUI
MARCO ANTONIO 

GAYA DE FIGUEIREDO
mgaya@uerj.br

Síntese de difusor de citronela para 

combate a vetor transmissor da 

Dengue, febre de chikungunya e Zika 

vírus (Aedes aegypti).

0

O mosquito Aedes Aegypti é o vetor transmissor de doenças como Dengue, 

febre de Chikungunya e Zika virus. Tais doenças assolam o Estado do Rio de 

Janeiro principalmente no período de verão. Nessa época do ano, o clima no 

Estado do Rio de Janeiro é caracterizado por grande incidência de chuvas, o 

que facilita o acúmulo de água limpa parada e, consequentemente, a 

proliferação do mosquito. Infelizmente, devido ao crescimento urbano 

4824 REI
RAFAEL BASTOS 

COSTA DE OLIVEIRA

rbcobastos@gma

il.com

Grupo Estratégico de Análise da 

Educação Superior (GEA-ES)

1

O Projeto de Extensão GEA-ES tem por objetivo articular gestores de 

instituições públicas de educação superior, gestores de redes estaduais de 

ensino médio, representantes de movimentos sociais da juventude, 

movimento negro, indígena, de mulheres, de periferia, do campo, de 

quilombolas, entre outros, além de estudantes e pesquisadores para avaliar 

as políticas expansão do ensino superior e de ações afirmativas de acesso a 

765 REI GAUDENCIO FRIGOTTO
uerj.lpp@gmail.c

om

Laboratório de Políticas Públicas

1

O Laboratório de Políticas Públicas (LPP) desenvolve atividades de pesquisa, 

análises e apoio às políticas públicas, educação e direitos humanos, além de 

atividades que  visam refletir sobre a conjuntura atual e sobre propostas 

direcionadas à constituição e à reforma do Estado. Suas principais atuações 

associam-se à discussão, balanço, monitoramento e formulação de 

estratégias governamentais que fortaleçam a constituição do espaço público 

5426 REI
CLAUDIA GONCALVES 

DE LIMA

clauj2009@gmail

.com

Projeto de Extensão Editorial 

LPP/UERJ

1

O Laboratório de Políticas Públicas (LPP) como instância de pesquisa, 

análises e apoio às políticas públicas democráticas no Brasil e na América 

Latina, é um grande produtor de conteúdo acadêmico. Seus integrantes são 

cientistas de reconhecimento nacional e internacional, e possuem uma vasta 

produção bibliográfica antes publicadas em outras editoras. A indagação que 

se fazia era se era possível realizar a edição de livros pelo próprio LPP, algo 

5842 SR-1 ALINE PASSERI DIAS
cintia.magalhaes

@uerj.br

Grupo de Trabalho Interinstitucional 

sobre Assistência Estudantil 

Universitária 0

O Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Assistência Estudantil 

Universitária foi criado com o propósito de discutir os desafios e propostas 

para construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado no campo 

da assistência estudantil.

Para o NACE, estes encontros tornaram-se oportunos, especialmente, por 

estarmos em fase de reestruturação e questionando qual é o papel do setor 

5469 SR-2
SONIA BARBOSA DOS 

SANTOS

soniaceads@gma

il.com

DivulGA CEADS-Ilha Grande - 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E GESTÃO 

AMBIENTAL PARTICIPATIVA - CEADS - 

ILHA GRANDE

0

O projeto de Extensão DivulGA CEADS-Ilha Grande” visa a divulgação dos 

conhecimentos científicos relativos ao bioma Mata Atlântica, abrangendo os 

ecossistemas continentais (terrestre e límnico) e marinho, e a promoção da 

gestão participativa do ambiente, contribuindo para a promoção da saúde  e 

para a minimização dos problemas que vêm sendo enfrentados e para a 

gestão ambiental local de forma mais participativa.

6128 SR-3
ANA CRISTINA JESUS 

DE ALMEIDA

decultprogvisual

@gmail.com

ACESSIBILIDADE E USABILIDADE 

CULTURAL NA UERJ. TORNANDO 

ACESSÍVEL O MATERIAL GRÁFICO NO 

DEPARTAMENTO CULTURAL

1

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), destina a 

“assegurar e a promover, em condições de igualdade, o

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”.

Deveremos transformar nossos espaços culturais para dar acesso aos 

portadores de necessidades especiais, incluindo o
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5170 SR-3
ADACTO BENEDICTO 

OTTONI
rwpj@globo.com

Assessoria Técnica da UERJ à 

Sociedade e Entidades com relação a 

Atuações na Área de Meio Ambiente 

do Estado do Rio de Janeiro

1

Assessoria Técnica da UERJ à Sociedade e Entidades com relação a 

Atuações na Área de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, incluindo 

as seguintes atividades:

• Procedimentos para a realização de possíveis convênios ou instrumento 

jurídico de parceria entre a UERJ e Entidades da Sociedade Civil.

• Avaliação de Relatórios Técnicos existentes;

1914 SR-3
SANDRA RABELLO DE 

FRIAS

raquelcordeiroue

rj@gmail.com

ATENÇÃO ASILAR AOS IDOSOS

1

O envelhecimento da população no Brasil traz desafios importantes para a 

sua assistência e rede de apoio. Alguns indivíduos idosos apresentam a 

demanda de asilamento, por terem alta dependência física e/ou mental em 

situações diversas de apoio familiar, rede social ou suporte econômico. A 

instituição de longa permanência para idosos (ILPI), por vezes, é necessária 

como último recurso de suporte ao idoso. O trabalho com idosos 

5719 SR-3 ENEIDA LEAO TEIXEIRA
radiouerj@gmail.

com

Ciência em prática

1

As universidades, por meio da divulgação científica, desempenham um papel 

importantíssimo na promoção e gestão do conhecimento, não somente para 

dar visibilidade à produção acadêmica, mas, principalmente, para tornar os 

resultados de suas pesquisas acessíveis ao cidadão, para que ele possa 

refletir sobre eles, aplicá-los no seu cotidiano ou mesmo questioná-los. 

Na sociedade midiática atual, apresentar a produção acadêmica da Uerj por 

6117 SR-3
MONICA DE LIMA 

BOLSONI

oficinascoart@g

mail.com

Con/Tato com a Arte - a COART 

ampliando suas relações com as 

comunidades interna e externa 0

A Coordenadoria de Oficinas de Criação Artística (COART), localizada no 

Centro Cultural da UERJ – campus Maracanã, é um setor do Departamento 

Cultural que tem como atribuição principal o oferecimento de oficinas 

artísticas em seis diferentes áreas, a saber: Artes Visuais, Cinema, 

Corpo/Dança, Literatura, Música e Teatro. As oficinas são ministradas por 

servidores técnicos universitários (TUs) no cargo de Orientadores de 

4149 SR-3
GELSOM ROZENTINO 

DE ALMEIDA

rozentino@gmail

.com

Ecomuseu Ilha Grande

0

O Ecomuseu Ilha Grande surge em resposta ao Termo de Cessão de Uso da 

Vila Dois Rios, realizado entre a UERJ e o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, no qual foi prevista a instalação de um museu nas ruínas do antigo 

Instituto Penal Cândido Mendes, desativado em 1994. Acatando os 

dispositivos legais e buscando ampliá-los, o projeto composto por quatro 

módulos: o Museu do Cárcere, inaugurado em 05 de junho de 2009; o Museu 

5894 SR-3
VIVIANNE RIBEIRO 

VALENÇA

vivianne.valenca

@uerj.br

Ecomuseu Ilha Grande e Turismo de 

Base Comunitária

0

O Projeto “Ecomuseu Ilha Grande e Turismo de Base Comunitária” tem como 

proposta desenvolver ações que fomente e qualifique o turismo na 

comunidade da Vila Dois Rios – Ilha Grande, integrando a comunidade e 

universidade a partir da sustentabilidade social, econômica e ambiental. 

Sendo o Ecomuseu Ilha Grande uma ferramenta de transformação social, 

desenvolvimento local e turismo consciente.

4273 SR-3 RICARDO GOMES LIMA
ecomuseu@uerj.

br

ECOMUSEU RECICLA: alternativas 

para o desenvolvimento sustentável 

da Vila Dois Rios, a partir do 

artesanato consciente

0

O Projeto Ecomuseu Recicla foi criado como uma nova ferramenta do 

Ecomuseu Ilha Grande para a promoção de ações conjuntas com as 

associações comunitárias da ilha para a inclusão social da população local. 

Durante as diversas oficinas, os moradores participarão de atividades 

capazes de proporcionar aprendizagem e valorização de aspectos 

relacionados à importância da coleta seletiva, não somente como forma de 

776 SR-3

ALZIRA TEREZA 

GARCIA LOBATO 

NUNES

cidadania.unati@

gmail.com

Idosos Colaboradores

1

Através de ações de participação social o Projeto é realizado desde 1996 e 

tem como objetivo atual promover a atividade de assessoria do serviço Social 

no Campo do Envelhecimento, evolvendo idosos, alunos da UnATI/UERJ, 

servidores em processo de aposentadoria, professores aposentados da 

universidade e Assistentes Sociais interessados. As “Oficinas de Direitos 

Sociais” são desenvolvidas nos diferentes cursos livres oferecidos aos idosos 

5837 SR-3
VIVIANNE RIBEIRO 

VALENÇA

vivianne.valenca

@gmail.com

Ilha Grande e Saúde Comunitária

1

O projeto tem como proposta promover ações de cuidados preventivos de 

saúde às comunidades isoladas da Ilha grande, incentivando o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis de saúde consciente e contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida das comunidades de caráter 

educacional, social e cultural. Sendo o Ecomuseu Ilha Grande um mediador, 

catalizador e propagador de ações que vise o bem-estar e a integração da 
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6151

SR-3
THEREZA 

CHRISTINA DE 

ALMEIDA ROSSO

tekarosso@gm

ail.com

Laboratório de Acessibilidade 

Cultural (LAC)

0

O projeto aqui apresentado, trata-se de um projeto que estará vinculado à 

uma Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) - Laboratório de 

Acessibilidade Cultural (LAC), cuja solicitação de criação foi realizada no 

edital para 2020.

Esse projeto possui vários objetivos, sendo alguns inerentes dentro da 

5362 SR-3
ANA LUZIA DE LIMA 

CUNHA

coexpa.uerj@gm

ail.com

Laboratório de práticas em Arte e 

Educação

1

Esse projeto tem por objetivo a consolidação do Laboratório de Práticas em 

Arte e Educação, aqui denominado Programa Educativo, dentro da 

Coordenadoria de Exposições (COEXPA). O Programa prevê as formações 

técnicas e teóricas relativas à arte-educação, além de formação voltada às 

práticas de mediação cultural. Ademais, temos como propósito a realização 

de visitas mediadas e demais atividades educativas paralelas às exposições 

5317 SR-3
SANDRA RABELLO DE 

FRIAS

srabello.uerj@gm

ail.com

Modalidades de Atendimento a 

Pessoa Idosa

0

O projeto em questão refere-se as políticas públicas de atendimento a 

pessoa idosa, com base em marcos legais. O Presente projeto acompanhou 

toda etapa de da Política Nacional do Idoso – Lei 8.842, de 04/01/1994, e do 

Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de. 1º de outubro de 2003,  bem como as 

novas abordagens de procedimentos e mudanças de paradigmas no que se 

refere a definição de Normas e Padrões de Funcionamento para Serviços e 

4597 SR-3
GELSOM ROZENTINO 

DE ALMEIDA

rozentino@gmail

.com

Museólogas de família

0

Os inventários participativos são instrumentos de estímulo para que os 

próprios grupos e comunidades locais possam, em primeira pessoa, assumir 

a identificação, a seleção e o registro das referências culturais significativas 

para suas memórias e histórias sociais em seus processos de musealização. 

A sistematização dos dados resultará em uma publicação que incluirá as 

experiências de destaque, além de servir como referência para a proposição 

5836 SR-3
VIVIANNE RIBEIRO 

VALENÇA

vivianne.valenca

@gmail.com

Museu do Cárcere: Cultura e 

Liberdade

0

O Projeto tem como proposta registrar, preservar e valorizar a memória 

prisional da comunidade da Vila Dois Rios, Ilha Grande – RJ, a partir da 

iniciativa do Ecomuseu Ilha Grande/ Museu do Cárcere de elaborar o 

inventário humano nestes moradores que trabalharam no presídio. O 

inventário consiste nas entrevistas, registro fotográfico e vídeo dos ex-

funcionários, presos e seus familiares que ainda permanecem residindo no 

5717 SR-3 LUIS FELIPE SKINNER
lskinner@superig

.com.br

Museu do Meio Ambiente Ilha 

Grande - Um Museu ao ar Livre

0

Um museu é, na definição do International Council of Museums (ICOM, 

2001), "uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 

sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, 

conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e 

de seu entorno, para educação e deleite da sociedade".

Os museus refletem o comportamento humano de reunir objetos que lhe são 

6063 SR-3
CATIA HENRIQUES 

CALLADO
ccallado@uerj.br

Parque Botânico do Ecomuseu Ilha 

Grande

1

A preservação da biodiversidade é uma questão de extrema relevância e que 

tem exigido esforços por parte da comunidade científica e do poder público. A 

perda de biodiversidade implica em prejuízos ecológicos, econômicos e 

sociais. As ações que visem à preservação da biodiversidade somente 

podem ser estabelecidas, quando se tem conhecimento de sua riqueza, 

diversidade, status de conservação, do papel que estas espécies 

5532 SR-3
CATIA ANTONIA DA 

SILVA

catia.antonia@p

d.cnpq.br

PLATAFORMA SOCIOAMBIENTAL DA 

BAIA DE SEPETIBA E BAÍA DA ILHA 

GRANDE 0

O presente projeto tem como finalidade produzir  uma plataforma virtual para 

ser dar acesso aos pescadores artesanais, técnicos ambientais, gestores, 

pesquisadores,  estudantes e professores e outros agentes interessados no 

tema socioambiental na Baía de Sepetiba e Baía da Ilha Grande. Visa ainda 

organizar as informações para dar acesso ao Ministério público Federal   e 

outros órgãos públicos interessados. A plataforma nasce da necessidade de 

4880 SR-3 MARIO ROBERT ASSEF
projetocoraluerj

@gmail.com

Projeto Coral Uerj

1

Propiciar à comunidade interna e externa através do canto em conjunto, a 

prática da linguagem artística musical.

Os seus diversos grupos: Coral Altivoz, Coral do Meio Dia (inativo), Coral 

Universitário (inativo), Coral Unati, Coral Infantil do Cap uerj - alguns em 

atividade há mais de 25 anos dirigidos a grupos de características 

específicas, promovem através de suas atividades (ensaios regulares e 
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4569 SR-3 RICARDO GOMES LIMA
ecomuseu@uerj.

br

Projeto Cultura Caiçara da Ilha Grande

0

Diante das aceleradas transformações que a Ilha Grande está passando, o 

Ecomuseu Ilha Grande / UERJ manifesta sua preocupação no registro do 

jeito de ser caiçara, nas memórias familiares, nos sistemas de valores, nas 

formas e instrumentos de trabalho, na relação das comunidades com a 

natureza e em seu conhecimento sobre ela. 

 Assim, o museu apresenta como proposta o desenvolvimento de uma 

1113 SR-3
LILIANE CARVALHO 

PACHECO

lilicpacheco@gm

ail.com

Projeto de Promoção da Saúde

0

O projeto tem como referência conceitual o debate contemporâneo sobre 

promoção da saúde e envelhecimento ativo, alinhado à visão de educação 

em saúde na perspectiva da educação popular. Tem como objetivos: ampliar 

espaços de informação e debate que estimulem os idosos a pensar a relação 

corpo/vida e a atuar na direção de integrar o fazer individual e coletivo que 

envolve a saúde; 

519 SR-3
SANDRA RABELLO DE 

FRIAS

raquelcordeiroue

rj@gmail.com

PROJETO IDOSOS COMPANHEIROS

1

Este projeto, visa desenvolver atividades pedagógicas na perspectiva de 

ações políticas e sociais que instrumentalizem idosos e idosas no exercício 

da prática de atividades voluntárias em instituições de longa permanência 

para idosos. Dentro dessa perspectiva, a proposta do Serviço Social da 

coordenação de projetos de extensão da UnATI visa a ampliação e 

consolidação da cidadania dos idosos, bem como a superação dos estigmas 

4242 SR-3
GELSOM ROZENTINO 

DE ALMEIDA

ecomuseu.ilhagra

nde@gmail.com

Projeto Museu do Cárcere

0

O presente projeto apresenta as demandas do Museu do Cárcere da Ilha 

Grande (UERJ) para a

melhoria das condições para a ampliação de sua atuação junto à comunidade 

local e aos

visitantes em geral, articulando atividades de pesquisa e extensão. Para tanto 

busca realizar

2921 SR-3
MICHELE SILVA DE 

AVELAR

eneidalt@gmail.c

om

Rádio UERJ

1

No ar desde 2005, a Rádio Uerj é uma produção do Centro de Tecnologia 

Educacional (CTE), da Sub-Reitoria de Extensão e Cultura (SR-3). A iniciativa 

promove a divulgação da produção da universidade, a atividade laboratorial 

dos estudantes e a democratização do conhecimento, contribuindo para a 

integração entre a Uerj e a sociedade.A proposta é ser um canal de 

divulgação das iniciativas da Uerj, seja nas áreas da pesquisa, do ensino e 

5173 SR-3
ADACTO BENEDICTO 

OTTONI
rwpj@globo.com

Recuperação Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Sistema Lagunar da 

Barra da Tijuca e Jacarepaguá: 

Assessoria Técnica da UERJ ao 

Ministério Público Federal (MPF)

0

Assessoria Técnica da UERJ ao Ministério Público Federal (MPF) e Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, visando a Recuperação Ambiental dos 

Ecossistemas Naturais do Estado do Rio de Janeiro, com as seguintes 

atividades:

• Procedimentos para a realização de convênio ou instrumento jurídico;

• Avaliação de Relatórios Técnicos existentes elaborados pelos órgãos 

2665 SR-3
SANDRA RABELLO DE 

FRIAS

extensao.unati@

gmail.com

RECURSOS COMUNITÁRIOS À PESSOA 

IDOSA: CARTILHA DE AÇÕES 

EDUCATIVAS 0

Produção de material informativo que visa democratizar informações que 

ajudem a pessoa idosa a garantia da efetivação de seus direitos. Existem 

muitas leis a favor dos idosos, porém para se tornarem um direito real o idoso 

precisa conhecê-las. Por isso, campanhas de conscientização para toda a 

população podem ser uma grande aliada na luta pela melhoria da qualidade 

de vida da pessoa idosa. Instrumentos como cartilhas de ações educativas 

4206 SR-3
ANA CLAUDIA THEME 

DA SILVEIRA SOARES

atheme@gmail.c

om

Repórter Ciência

1

Nos últimos anos, multiplicaram-se as iniciativas dedicadas à popularização 

da ciência no Brasil. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer 

rumo a uma maior democratização do acesso às informações científicas. Um 

dos desafios diz respeito à comunicação sobre os fatos e as informações 

deste universo, a fim de promover uma relação mais igualitária e dialógica 

entre os atores sociais nele envolvidos. O Programa Repórter Ciência 

4062 SR-3
RENATO PEIXOTO 

VERAS

crde.unati@gmail

.com

REVISTA BRASILEIRA DE GERIATRIA E 

GERONTOLOGIA

1

É opção primeira para publicação no campo geronto-geriátrico no Brasil, por 

ser também revista eletrônica pioneira de livre acesso, em texto integral e 

gratuito a fazer uso da metodologia SciELO, e ser a única com indexação 

aprovada na Base SciELO. A crescente importância da temática 

envelhecimento como questão social no Brasil e no mundo tem implicado em 

incremento nas pesquisas e no aumento da demanda por informação 



N° Proj. sigla Coordenador E-mail Título projeto

Nº de Bolsas 

Concedidas 

para 2020

Resumo

5499 SR-3
MICHELE SILVA DE 

AVELAR

michele.avelar@

uerj.br

TV UERJ

0

A TV Uerj chegou à internet em setembro de 2011, com uma programação 

voltada para a divulgação das diversas atividades universitárias em ensino, 

pesquisa, extensão e cultura. Entre seus objetivos estão a divulgação da 

produção universitária, a canalização da política de extensão da 

universidade, a atividade laboratorial dos estudantes e a democratização da 

comunicação e do conhecimento, promovendo a aproximação entre 

5941 SR-3
ANA CLAUDIA THEME 

DA SILVEIRA SOARES

atheme@gmail.c

om

Uerj em Pauta: A TV universitária 

como ponte entre a Universidade e a 

comunidade 0

O Uerj em Pauta é um programa produzido pelo Centro de Tecnologia 

Educacional (CTE), voltado para a cobertura jornalística e divulgação de 

notícias do cotidiano da Universidade, como eventos acadêmicos e culturais, 

solenidades, serviços prestados à comunidade, projetos de pesquisa, ações 

de extensão, publicações, cursos, campanhas de interesse público e muito 

mais. As diversas atividades universitárias viram notícia no Uerj em Pauta. O 

6155 SR-3
DANIELLE RIBEIRO DA 

SILVA

viterdani@yahoo

.com.br

Videoteca: Centro de Memória 

Audiovisual da Uerj

0

O projeto Videoteca: Centro de Memória Audiovisual da Uerj procura 

preservar, tratar e disseminar o acervo caracterizado como memória 

audiovisual institucional com mídias produzidas pelo Centro de Tecnologia 

Educacional e também com vídeos gravados ao longo da história da 

universidade por departamentos, professores, pesquisadores e demais 

setores da Uerj. Seu acervo busca apoiar as atividades acadêmicas da Uerj, 

3436 SR-3 ENEIDA LEÃO TEIXEIRA
eneidalt@gmail.c

om

Web-rádio: IDOSO EM FOCO

0

A inclusão de um  programa de web rádio voltado para o público  idoso foi 

idealizado  após  uma avaliação criteriosa das políticas existentes e  vem ao 

encontro do Estatuto do Idoso, que também converge com os princípios do 

SUS. Nesse sentido, entende-se que as ações voltadas para a saúde, 

informação e formação devam estar inseridas em propostas que possam 

contribuir para o desenvolvimento de contextos de vida dessa população. O 

1674
CLAUDIA VALERIA 

CARDIM DA SILVA

claudiavaleria.car

dim@gmail.com

Internato de Nutrição em Saúde 

Coletiva

6

A formação do profissional de Nutrição é um desafio no contexto da 

progressiva inserção do nutricionista no campo das políticas públicas em todo 

o Brasil. O Internato de Nutrição em Saúde Coletiva (INSC), é uma 

modalidade de estágio curricular e projeto de extensão universitária oferecido 

no curso de graduação em Nutrição da UERJ que contempla o planejamento, 

o desenvolvimento e a avaliação de atividades no campo da alimentação e 

4853
JULIO BELTRAME 

DALEPRANE

beltrame@cnpr.b

r

Internato em Segurança e Ciência de 

Alimentos

4

A difusão e popularização da Ciência dos Alimentos para o fortalecimento de 

sistemas alimentares sustentáveis é um desafio no contexto contemporâneo. 

O Internato em Ciência dos Alimentos (ICA) é uma modalidade de estágio 

curricular e, ao mesmo tempo, um projeto de extensão universitária oferecido 

no curso de graduação em Nutrição da UERJ que tem o propósito de 

proporcionar aos graduandos a oportunidade de contribuir para o 

5185 HILDA DUVAL BARROS
barros.dsc@gmai

l.com

Internato Multidisciplinar em 

Vigilância Sanitária: Alimentos e 

Nutrição - IMVISA 1

A criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde 

(ANVISA/MS, 1999) trouxe para a sociedade um norte para uma fiscalização 

ostensiva quanto aos cuidados com a saúde humana e abriu uma nova 

possibilidade de atuação efetiva dos profissionais da área da saúde. A 

segurança sanitária dos alimentos consumidos pela população é, sem 

dúvida, um dos desafios da Saúde Pública no país. No conjunto de ações que 

4255 RICARDO GOMES LIMA
rgomeslima50@g

mail.com

Inventário Nacional de Referências 

Culturais de Folias de Reis do Estado 

do Rio de Janeiro 3

Este projeto, inserido no âmbito do Termo de Cooperação Técnica entre o 

IPHAN e a UERJ, tem por objetivo o desenvolvimento de atividades 

programadas para estudos e pesquisas de interesse comum nos campos de 

preservação do patrimônio imaterial e do estabelecimento e manutenção do 

fluxo permanente de informações entre as partes.

Neste sentido decidiu-se pela expressão denominada “Folia de Reis”, de 

mailto:rgomeslima50@gmail.com
mailto:rgomeslima50@gmail.com

