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APRESENTAÇÃO
O XIV Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão e o XIV Encontro de
Iniciação Científica do UniCEUB são promovidos pela Pró-Reitoria Acadêmica
e pela Diretoria Acadêmica do UniCEUB e apresentam o tema O ensino superior
no século XXI: criatividade e aprendizagem.
Os eventos foram realizados nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2016, nos
três turnos, em auditórios e espaços dos campi universitários do UniCEUB, no
Distrito Federal.
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CIRURGIAS ORTOPÉDICAS E CUIDADOS DE
ENFERMAGEM COM A PESSOA IDOSA
Linconl Agudo Oliveira Benito - UniCEUB/FACES – Enfermagem
linconl.benito@uniceub.br
Valéria Cristina da Silva Aguiar - UniCEUB/FACES – Enfermagem
valeria.aguiar@uniceub.br
Aline Freitas de Carvalho
UniCEUB/FACES – Enfermagem – Aluno voluntário
Rosiane Gomes de Sousa
UniCEUB/FACES – Enfermagem – Aluno voluntário
Madleyne de Matos Ferreira
UniCEUB/FACES – Enfermagem – Aluno voluntário
Juscilene Santos Gomes
UniCEUB/FACES – Enfermagem – Aluno voluntário
Com o processo do envelhecimento, a pessoa idosa apresenta alterações que podem mudar
a força osteomuscular e a movimentação articular. Isso pode interferir não somente na
autonomia da pessoa idosa, como também na sua independência física, além de influenciar,
de forma negativa, a autoestima e a qualidade de vida, uma vez que a pessoa idosa pode
apresentar desde fraqueza muscular até dor na movimentação de determinados grupos
osteomusculares e articulares. A cirurgia ortopédica ocupa um lugar importante no
tratamento dessas alterações e, principalmente, na espasticidade, que é uma manifestação
indesejável no indivíduo com necessidade de tratamento e acompanhamento ortopédico. A
finalidade das atividades operatórias e de outras terapias vai desde o alívio da dor, a facilitação
dos cuidados, o aumento da capacidade funcional até a melhora no padrão de deambulação
e movimentação do paciente idoso. Um fator de elevada prioridade no procedimento
de cirurgia ortopédica é reduzir a inflamação e o trauma ao redor da articulação, além de
acelerar o reestabelecimento do paciente e fazê-lo andar sozinho novamente. Nesse
sentido, o presente estudo de natureza de revisão de literatura do tipo narrativa propôsse a analisar a importância do tratamento cirúrgico do tipo ortopédico e dos cuidados de
enfermagem com a pessoa idosa. Para desenvolvimento do presente estudo, procedeuse à realização de levantamento bibliográfico junto à base de dados eletrônicos, como
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Scientific Electronic Library Online (Scielo).
Demonstra-se a importância da realização das cirurgias ortopédicas e do cuidado de
enfermagem direcionados à pessoa idosa, objetivando desenvolver melhor e mais eficiente
reestabelecimento das capacidades e das funcionalidades deste paciente.
Palavras-Chave: Cirurgias ortopédicas. Reabilitação da pessoa idosa. Cuidados de
enfermagem.
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ETILISMO NA PESSOA IDOSA:
PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
Prof. Linconl Agudo Oliveira Benito - UniCEUB/FACES – Enfermagem
linconl.benito@uniceub.br
Prof.ª Valéria Cristina da Silva Aguiar - UniCEUB/FACES – Enfermagem
valeria.aguiar@uniceub.br
Segundo dados do IBGE (2013), o Brasil, tem mais de 26 milhões de pessoas com mais de 60
anos de idade. Esse grupo etário representa, aproximadamente, 13% do total da população
brasileira e é o que mais rapidamente cresce no país (IBGE, 2013). Após os 60 anos, é comum
o surgimento de doenças decorrentes do processo de envelhecimento, principalmente
doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, é quando um terço da população com
essa faixa etária começa a fazer uso do álcool. Nesse sentido, o presente estudo classificado
enquanto revisão de literatura do tipo narrativa objetiva analisar a questão do etilismo junto
à pessoa idosa. Para desenvolvimento da presente pesquisa, procedeu-se à realização
de levantamento bibliográfico junto à base de dados eletrônicos, como Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (Medline) e Scientific Electronic Library Online (Scielo). O estudo demonstra
que o consumo excessivo de álcool se constitui uma preocupação em saúde pública para
todas as faixas etárias, por isso requer atenção especial à população de pessoas idosas, pois
as complicações relacionadas a esse vício podem aumentar em decorrência da sensibilidade
ao álcool, a contar que o envelhecimento pode diminuir a tolerância a essa substância em
razão da mudanças fisiológicas no organismo, como capacidade de metabolização hepática
e função renal. Desta forma, foi possível perceber que o aumento do consumo de álcool
na terceira idade está relacionado, principalmente, ao abandono ou a problemas de ordem
econômica, e, ao contrário do que se pode pensar, boa parte dos idosos com problemas
de etilismo começam a beber tardiamente e tornam-se dependentes químicos dessa
substância.
Palavras-Chave: Idoso. Etilismo. Saúde Pública.
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A TEORIA HOLÍSTICA PROPOSTA POR MYRA LEVINE
E O CUIDADO INTEGRAL AO PACIENTE
Linconl Agudo Oliveira Benito - UniCEUB/FACES - Enfermagem
linconl.benito@uniceub.br
Valéria Cristina da Silva Aguiar - UniCEUB/FACES - Enfermagem
valeria.aguiar@uniceub.br
Ana Claudia Leal Jacob
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Beatriz Passaglia dos Santos
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Márcia Regina de Souza dos Anjos
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Natália Paes de Santi
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
A doutora enfermeira Myra Estrin Levine (1920-1996) foi autora de inúmeros artigos
publicados em periódicos de enfermagem e em um livro que trata de procedimentos
de enfermagem. Em sua experiência, atuou como enfermeira de equipe em supervisão
administrativa e didática, instrução clínica e direção de serviços de enfermagem. O presente
estudo edificado na modalidade de revisão de literatura é desenvolvido na dimensão narrativa
e propõe analisar as contribuições de Myra Levine à enfermagem moderna e sua teoria sobre
o cuidado holístico, direcionado ao ser humano em sua integralidade. Para isso, procedeuse à realização de levantamento bibliográfico junto à base de dados eletrônicos, como
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Scientific Electronic Library Online (Scielo).
Assim, foi possível verificar que, para Levine, o homem constitui-se em um “todo” dinâmico
e em constante interação com o ambiente em que vive. Nesse sentido, o enfermeiro é o
profissional responsável por manter as energias do paciente, atuando, de maneira a alterar
o ambiente quando necessário ou quando não houver respostas de recuperação. Para
fins de comprovação de sua teoria, Levine criou quatro princípios de conservação, quais
sejam, energia, integridade estrutural, integridade pessoal e integridade social do paciente,
responsáveis pela manutenção da integralidade dos cuidados na visão da atenção integral
à saúde.
Palavras-Chave: Cuidado holístico. Integralidade. Ser humano.
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REFLEXÕES SOBRE A SAÚDE BUCAL DA PESSOA IDOSA
Linconl Agudo Oliveira Benito - UniCEUB/FACES - Enfermagem
linconl.benito@uniceub.br
Valéria Cristina da Silva Aguiar - UniCEUB/FACES - Enfermagem
valeria.aguiar@uniceub.br
Abigail Micaele Arruda Santos
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Ketlen Rodrigues Giovanne
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
A Política Nacional de Saúde Bucal (Programa Brasil Sorridente), lançada em 2004, criou
condições necessárias ao estabelecimento de nova concepção estrutural sobre saúde bucal,
no Sistema Único de Saúde (SUS). As diretrizes da política propõem a ampliação do acesso
a todas as faixas etárias e o atendimento integral em todos os níveis, incentivando estados
e municípios a implantar as ações de saúde bucal na Estratégia da Saúde da Família (ESF),
ampliando, assim, as equipes de atendimento da ESF com a presença de odontólogos e
técnicos de higiene bucal. Este estudo trata de uma revisão de literatura do tipo narrativa
e propões analisar a questão da saúde bucal da pessoa idosa. Para isso, procedeuse à realização de levantamento bibliográfico junto à base de dados eletrônicos, como
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Medical Literature
Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Scientific Electronic Library Online (Scielo).
Assim, foi possível verificar que o cuidado inadequado com a saúde bucal dos idosos pode
apresentar problemas, como cáries radiculares, doença periodontal, lesões de tecidos moles,
câncer bucal, edentulismo, abrasão e erosão dentária, halitose, dificuldades funcionais de
mastigação, deglutição e de higienização. O presente estudo possibilitou o conhecimento
da real situação da saúde bucal da população idosa brasileira uma vez que ainda sofre,
principalmente, da herança de um modelo assistencial focalizado em práticas curativas e
mutiladoras, o que resultou em uma realidade precária, com alta prevalência de doenças
bucais e sistêmicas.
Palavras-Chave: Saúde bucal da pessoa idosa. Promoção à saúde. Higiene bucal.
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AS NECESSIDADES ESPECIAIS JUNTO A PESSOA IDOSA:
A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO DE ENFERMAGEM
Linconl Agudo Oliveira Benito - UniCEUB/FACES - Enfermagem
linconl.benito@uniceub.br
Valéria Cristina da Silva Aguiar - UniCEUB/FACES - Enfermagem
valeria.aguiar@uniceub.br
Caio Henrique Nascimento
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Fernando da Silva Oliveira
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Greyce Hellen Alves dos Santos
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Mariana Venancia da Silva Gomes
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Trata-se de um estudo do tipo de revisão bibliográfica, desenvolvido no formato narrativo,
que analisou a questão das necessidades especiais identificadas junto à pessoa idosa.
Para isso, procedeu-se à realização de levantamento bibliográfico junto à base de dados
eletrônicos, como Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs),
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Scientific Electronic
Library Online (Scielo). A pessoa com idade a partir de sessenta anos passa a fazer parte
do seguimento populacional idoso e desenvolve várias necessidades especiais mediante
alterações anatomofisiológicas que interferem na capacidade funcional e na sua autonomia
para situações decisórias e independência. Por meio do presente estudo, foi possível
verificar várias formas de necessidades especiais desenvolvidas por pessoas idosas, como,
por exemplo, redução da acuidade visual, redução da acuidade sonora, déficit no processo de
deambulação, que passa a ser desenvolvido com o auxílio de acessórios, como órteses do
tipo bengalas e muletas ou cadeiras de rodas, prótese dentária para facilitar o processo da
alimentação, entre outras. Essas restrições dificultam a pessoa idosa de desenvolver suas
funcionalidades, e a sua autonomia torna-se reduzida. Nesse sentido, cabe aos profissionais
de saúde o desenvolvimento de ações e mecanismos que permitam a pessoa idosa com
necessidades especiais desenvolver sua autonomia de forma mais ampla e eficaz, visando à
intensificação da qualidade de vida.
Palavras-Chave: Necessidades especiais da pessoa idosa. Funcionalidade. Autonomia.
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VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA:
PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA
Linconl Agudo Oliveira Benito - UniCEUB/FACES - Enfermagem
linconl.benito@uniceub.br
Valéria Cristina da Silva Aguiar - UniCEUB/FACES - Enfermagem
valeria.aguiar@uniceub.br
Allyne Katielly Souza Oliveira
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno Voluntário
Karina Luzia Rodrigues Etchichury
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno Voluntário
Nadja Thayres Cantanhede Santos
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno Voluntário
Thais Gomes Lemos
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno Voluntário
O Estatuto do Idoso é importante norma legislativa nacional, direcionada à pessoa idosa,
reafirma direitos básicos de cidadania e trabalha com a noção de discriminação positiva, uma
vez que propõe a realização de programas de capacitação de recursos humanos e a ampla
divulgação de informações sobre aspectos do envelhecimento. Por sua vez, a Política Nacional
da Pessoa Idosa assegura direitos e estabelece princípios e mecanismos de coordenação
entre a União, os estados e os municípios, na execução de programas e projetos cujo alvo é a
população com idade a partir de sessenta anos. Nesse sentido, o presente estudo classificado
como revisão de literatura do tipo narrativa propõe analisar a questão da violência contra
a pessoa idosa. Para isso, procedeu-se à realização de levantamento bibliográfico junto à
base de dados eletrônicos, como Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (Lilacs), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) e Scientific
Electronic Library Online (Scielo). Assim, foi possível verificar que as formas mais comuns
de violência contra o idoso são os abusos físicos, psicológicos, financeiros e a negligência
que, na grande maioria dos casos, são causados por familiares diretos das pessoas idosas,
como filhos, cônjuges, netos e outros. Nesse sentido, para assegurar que os direitos
dessa população sejam cumpridos, é de fundamental importância que todos os agentes e
instituições sociais melhor se organizem, objetivando permitir que ocorra a mitigação dos
casos de violência com a pessoa idosa, em todos os seus tipos e dimensões.
Palavras-Chave: Violência contra a pessoa idosa. Direitos dos idosos. Políticas públicas.
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CONTRIBUIÇÕES DE HILDEGARD PEPLAU À ENFERMAGEM INTERNACIONAL
Linconl Agudo Oliveira Benito - UniCEUB/FACES - Enfermagem
linconl.benito@uniceub.br
Valéria Cristina da Silva Aguiar - UniCEUB/FACES - Enfermagem
valeria.aguiar@uniceub.br
Amanda Conti Alves Costa
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Andreia Dantas Fonseca
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Barbara Rodrigues Paixão Monteiro
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Elaine Clarieta de Araujo
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
Kate Michelle Viana de Oliveira
UniCEUB/FACES - Enfermagem - Aluno voluntário
A doutora Hildegard Peplau, enfermeira e teorista, nasceu em 1909, no estado da
Pensilvânia, Estados Unidos. Além de receber o prêmio Christiane Rumann, prestou serviços
à Associação de Enfermeiras Americanas (ANA) e na Junta Diretiva do Conselho Internacional
de Enfermeiras (ICN). Foi a principal contribuinte para reforma da saúde mental, abrindo o
caminho para o tratamento de pessoas com distúrbios comportamentais, com ênfase
nas atividades dos profissionais de Enfermagem voltados aos pacientes portadores de
distúrbios mentais. O objetivo do presente trabalho é realizar revisões de literatura sobre
as contribuições de Hildegard Peplau para a enfermagem internacional no que diz respeito
ao comportamento e às relações interpessoais. Para isso, procedeu-se à realização de
levantamento bibliográfico junto à base de dados eletrônicos, como Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Assim,
foi possível verificar a importância do legado de Peplau à enfermagem internacional, a
abrangência e a importância de sua teoria das relações interpessoais. Suas contribuições
podem ser verificadas em vários campos do conhecimento como forma de disponibilização
do cuidado em suas várias etapas constitutivas e dimensões, preponderando as ações dos
profissionais de enfermagem junto às equipes multiprofissionais e entre pacientes, familiares
e demais profissionais de uma maneira geral. O presente estudo estabelece a importância do
enfermeiro na redução de danos à execução de suas atividades do dia a dia.
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem. Hildegard Peplau. Relações interpessoais.
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DIREITO CONSTITUCIONAL E POVOS INDÍGENAS NA AMÉRICA LATINA
Sandra Márcia Nascimento - ICPD/UniCEUB
sandra.nascimento@uniceub.br
O recente processo constitucional de reconhecimento das sociedades pluriétnicas na América
Latina tem desafiado outra epistemologia para compreender a interação jurídico-política
entre povos indígenas e os Estados nacionais. A constitucionalização da diversidade étnica
em fins da década de 80, delimitada nas Constituições da Nicarágua de 1986, da Guatemala,
da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Brasil e do Peru, funda o âmbito das mudanças
em resposta aos emergentes movimentos indígenas e ao distanciamento do liberalismo
individualista. Esse novo contexto desafia novas fórmulas políticas de superação do que,
até então, foram arquitetadas na moldura do discurso multiculturalista na segunda metade
do século XX. Por um lado, isso representa um passo importante na redefinição das práticas
em favor de novas formas de interações étnicas, mas, por outro, desencadeou o acirramento
da tensão entre os interesses e as necessidades dos povos indígenas e a ordem jurídica e
política ainda constituída sobre uma práxis de dominação cultural, característica do sistema
de colonialidade do poder. O novo limite jurídico promoveu mudanças levadas a efeito pelas
novas Constituições e pelas reformas constitucionais desencadeadas na década de 90. Além
disso, favoreceu a inclusão das demandas de grupos antes excluídos em processos de lenta
abertura participativa e de suposta dissolução dos adversários, contudo não conseguiu
abrandar os fatores de exclusão e de discriminação étnica. A condição do indígena continua
associada à pobreza e ao estereótipo de sociedades apartadas das transformações políticas,
econômicas e sociais contemporâneas, contaminadas pelo estigma do “incivilizado”. Nesse
contexto, o grupo de pesquisa busca estudar e investigar, com os aportes da ciência social e
do constitucionalismo crítico, a práxis jurídica e judicial em casos que alcançam a realização
dos preceitos jurídicos da diversidade étnica. Debruça-se sobre as Constituições na América
Latina, em estudo comparado, e sobre os pensadores decolonialistas latino-americanos,
articulando a experiência das Cortes Constitucionais em assuntos sobre o direito dos povos
indígenas de retornar e permanecer em suas terras ancestrais. No 2º semestre de 2015, o
grupo realizou o 1° seminário sobre as Cortes constitucionais na América Latina.
Palavras-Chave: Constitucionalismo. Colonialidade do poder. Povos indígenas. América
Latina.
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PRINCÍPIOS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Irapuã Santana do Nascimento da Silva - ICPD/UniCEUB
irapua.silva@tse.jus.br
Os tempos hodiernos reclamam por uma justiça acessível ao povo, que conceda ao cidadão
uma resposta justa e tempestiva, apta a nutrir o respeito e a credibilidade necessária
diante da clausula pétrea constitucional da “inafastabilidade da jurisdição”. Conclui-se,
por conseguinte, que, passados 37 anos do Código de 1973, impunha-se elaborar novo
ordenamento, atento aos novos reclamos eclipsados na cláusula constitucional da “duração
razoável dos processos”, erigir novéis institutos e abolir outros que se revelaram ineficientes
ao longo do tempo, com o escopo final de atingir a meta daquilo que a genialidade do
processualista denominou árdua tarefa para os juízes: “fazer bem e depressa”. Com esse
novo quadro desenhado, é imperioso compreender os objetivos e a estruturação recebidos
pelo Direito Processual, que, mediante as “normas fundamentais”, inseriu-se em novo
plano democrático-constitucional. Assim, exsurge a necessidade de discutir os princípios
constitucionais inseridos no Novo Código de Processo Civil e suas possíveis implicações
Palavras-Chave: Processo. Princípios. Constituição. Reforma.
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GRUPO DE PESQUISA: ACÚSTICA E POLUIÇÃO AMBIENTAL
Sérgio Garavelli - professor líder do grupo
sergio.garavelli@uniceub.br
O grupo de pesquisa em Acústica e Poluição Ambiental do UniCEUB, composto pelos
pesquisadores do UniCEUB Sérgio Garavelli, Edson Benício de Carvalho Júnior, Ludmila de
Araújo Correia e Armando de Mendonça Maroja – UnB, desenvolve várias pesquisas na
área de Acústica Ambiental. Os principais trabalhos serão apresentados em congressos
internacionais. No Congresso Internacional Luso Brasileiro, PLURIS, serão apresentados
os seguintes trabalhos: Caracterização da paisagem sonora noturna de uma superquadra no
Plano Piloto de Brasília/DF; Impacto sonoro devido ao ruído combinado na região do polo gerador
de viagens, Aeroporto Internacional de Brasília; Predição dos ruídos ambientais provenientes da
implantação de um modal de transporte – estudo de caso VLT Brasília-DF; Avaliação do impacto
acústico em áreas lindeiras a rodovias que atravessa uma área densamente habitada; Avaliação
do incômodo sonoro devido a exposição ao ruído aeronáutico no entorno do Aeroporto de Brasília;
Proposta metodológica para o cálculo de população exposta ao ruído aeronáutico; Ruído da
construção civil na cidade de Águas Claras – Brasília, DF; A contaminação acústica provocada pelo
metrô do DF. No X Congreso Iberoamericano de Acústica, FIA 2016, o grupo teve os seguintes
trabalhos aprovados: Assessment of the annoyance from aircraft noise by dose-response models:
a case study carried out in Brazil; Nocturnal soundscape of Brasilia’s Pilot Plan: study case in North
Superblock 410. No XIX Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y
Logística en la ciudad de México (PANAM 2016) o trabalho Mapa de ruído como ferramenta
de avaliação ambiental: estudo de caso na área central de Brasília – DF foi aprovado. Artigos
científicos também são elaborados e serão submetidos às revistas especializadas.
Palavras-Chave: Acústica ambiental. Poluição sonora. Transporte e meio ambiente.
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GRUPO DE PESQUISA: ARQUITETURA, QUALIDADE AMBIENTAL, EFICIÊNCIA E SAÚDE
ARQUITETURA E SUAS PARTICULARIDADES – A BELEZA DA ITÁLIA
REGIÕES DE LIGÚRIA E TOSCANA – VOLUME I
REGIÕES DE LÁCIO E SARDENHA – VOLUME II
Eliete de Pinho Araujo - professora líder do grupo
eliete.araujo@uniceub.br
A pesquisa constitui o resultado de um trabalho elaborado pelo grupo Arquitetura, Qualidade
Ambiental, Eficiência e Saúde na linha Arquitetura e suas Particularidades, do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas do Centro
Universitário de Brasília (FATECS/UniCEUB). Foi centrada em um estudo minucioso sobre a
Itália. Os objetivos fundamentam-se em descrição da arquitetura com suas principais obras,
pontos, dicas e atrações históricas e turísticas das cidades mais importantes de quatro
entre as 20 regiões da Itália, incluindo comunas, províncias e vilas das regiões de Ligúria,
Toscana, Lácio e Sardenha. A metodologia desenvolvida foi organizada nas seguintes etapas:
planejamento e coordenação, infraestrutura e organização e mobilização e sensibilização.
Como resultado, foram elaborados dois livros com a participação de 13 alunos do curso de
Arquitetura e Urbanismo. Como conclusão, a Itália mostra arquitetura, arte, gastronomia,
dicas de visitas, mapas, esporte, filme, transporte em um dos países mais bonitos do planeta.
Palavras-Chave: Arquitetura. História. Particularidade.
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GRUPO DE PESQUISA: ARQUITETURA, QUALIDADE AMBIENTAL, EFICIÊNCIA E SAÚDE
USO DOS ESPAÇOS E MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBITSCHEK DE BRASÍLIA – DF –
BRASIL E DOS PARQUES REAIS DE LONDRES – INGLATERRA
Eliete de Pinho Araujo - professora líder do grupo
eliete.araujo@uniceub.br
Gustavo Alexandre Cardoso Cantuária - professor líder do grupo
gustavo.cantuaria@uniceub.br
Alunos pesquisadores: Anthony de Souza Soares Filho, Lucas Viana Chaves, Manuela
Paulina Teixeira Falcão; Bruna Queiroz e Silva
A pesquisa constitui o resultado de um trabalho elaborado pelo grupo de pesquisa
Arquitetura, Qualidade Ambiental, Eficiência e Saúde, linha de pesquisa Qualidade Verde, do
curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas
do Centro Universitário de Brasília (FATECS/UniCEUB). Brasília e Londres são cidades
conhecidas pelos seus diversos e grandes parques criados em diferentes contextos com usos
semelhantes. Ambas as cidades têm seus parques utilizados para lazer, entretenimento
e atividades físicas. Os parques de Londres são muito frequentados tanto por moradores
locais quando pelos turistas. Os parques de Brasília são mais utilizados pelos moradores
da região central de Brasília. Além disso, a frequência de visitantes nos parques de Londres
depende do período do ano, enquanto, em Brasília, é contínua, por ter um clima favorável.
Outra diferença entre os parques é em relação à manutenção. Em Londres, a manutenção
é voluntária com suporte de empresas terceirizadas. A limpeza e o cuidado são realizados
com frequência e são custeados com o lucro obtido dos eventos realizados nos parques. Em
Brasília, apesar de a manutenção ser terceirizada, não é tão frequente e eficaz. Além disso,
os visitantes não zelam tanto pelo parque quanto os frequentadores dos parques londrinos.
Apesar das diferenças, o que torna esses parques semelhantes é o conceito que ambos
seguem introduzidos no ambiente urbano, conectando diversos pontos da cidade.
Palavras-Chave: Jardins. Infraestrutura. Manutenção.
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GRUPO DE PESQUISA: ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Renata Aparecida Elias Dantas - professora líder do grupo
renata.dantas@uniceub.br
Darlan Lopes de Farias - professor líder do grupo
darlan.farias@uniceub.br
Pesquisadores: Alessandro de Oliveira Silva, Márcio Rabelo Mota e Marcelo Guimarães Bóia
do Nascimento.
O grupo de estudos Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida, do curso de Educação Física
do UniCEUB se reúne às quartas-feiras, das 11h20 às 12h30, na sala 9113 do bloco 9. Em
2015, participou do 38º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte em São Paulo. O
grupo procura aprofundar-se no estudo da capacidade física e da força relacionada a grupos
especiais. As atividades desenvolvidas visam à capacitação de competências necessárias
ao aluno e ao pesquisador. Entre elas, foi explanada a forma com que devem ser elaborados
trabalhos científicos, em que os alunos desenvolveram a introdução e a metodologia. Em
segundo momento, foi dada continuidade ao desenvolvimento da capacitação instrumental
de avaliações específicas à temática do grupo de pesquisa. Os alunos obtiveram a capacidade
e a habilidade de avaliação da composição corporal (VO2máx, somatotipia), da força muscular
(preensão manual, 1 RM, 10 RMs), da potência muscular (salto vertical em plataforma de
contato) e das variáveis de risco cardíaco (análises bioquímicas).
Palavras-Chave: Exercício físico. Qualidade de vida. Saúde.
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GRUPO DE PESQUISA: CIDADANIA, DIREITO E POLÍTICA
Martin Adamec - professor líder do grupo
martin.adamec@uniceub.br
Anna Luiza de Castro Gianasi - professora líder do grupo
anna.gianasi@uniceub.br
Deborah Cancella Pinheiro Celentano - professora pesquisadora do grupo
deborah.celentano@uniceub.br
O grupo de pesquisa “Cidadania, direito e política” elabora produção acadêmica, inicialmente,
mas não apenas, sob forma de artigos científicos, afeta às intersecções entre as áreas do
Direito Constitucional e da Ciência Política. Objetiva, assim, fomentar discussões significativas
a respeito de questões relevantes à sociedade brasileira à luz de teorias e práticas políticas
e constitucionais e incentivar a reflexividade na atuação acadêmica e cívica, focalizando e
incentivando perspectivas cidadãs ativas. Para operacionalizar tais objetivos, o grupo dividese em duas linhas de pesquisa. A linha de pesquisa “Poder Judiciário e Relações entre Poderes”,
sob responsabilidade da professora Deborah Cancella Pinheiro Celentano, visa estudar a
dinâmica das relações entre Poderes no Brasil e em perspectiva comparada, com especial
enfoque ao Poder Judiciário, assim como problematizar a discussão acadêmica em torno
de conceitos como protagonismo do Judiciário, judicialização da política e ativismo judicial.
A linha de pesquisa “Direito Constitucional, Cidadania e Política”, sob responsabilidade dos
professores Anna Luiza de Castro Gianasi e Martin Adamec, tem por intuito compreender as
origens e a aplicabilidade do “estado de coisas inconstitucional” em termos teóricos e práticos
no ordenamento jurídico brasileiro, tendo por base contextualizações jurídicas e políticas, em
particular, ligadas à questão da cidadania. A metodologia adotada nos trabalhos passa pelo
estudo de referências previamente indicadas pelos líderes dos grupos, pelo debate de ideias
e pela apresentação oral de reflexões nas reuniões presenciais, acompanhada da orientação
individualizada para a elaboração dos textos acadêmicos.
Palavras-Chave: Direito Constitucional. Ciência Política. Cidadania.
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GRUPO DE PESQUISA: CITOGENÉTICA APLICADA
Fernanda Vinhaes de Lima - professora líder do grupo
fernanda.lima@uniceub.br
A citogenética é compreendida como o enfoque citológico da genética, a qual consiste,
principalmente, no estudo microscópico dos cromossomos e suas anomalias. Os
cromossomos foram descritos, no século XIX, como corpos nucleoproteicos de coloração
escura, observados durante a divisão celular, no estágio de metáfase, no qual atingem seu
maior grau de condensação. Cada cromossomo leva uma disposição linear de genes. Em
1956, estabeleceu-se o número diploide correto dos cromossomos do cariótipo humano,
como sendo 46, dispostos em 23 pares de cromossomos homólogos. Mudanças na estrutura
dos cromossomos humanos são as principais causas de retardo mental, malformações
múltiplas, câncer, infertilidade e abortos espontâneos. O grupo de pesquisa apresenta três
linhas de pesquisa que se resumem, principalmente, em estudos citogenéticos em casais
com histórico de infertilidade e abortos de repetição, diagnóstico citogenético de doenças
genéticas e avaliação genética da presença do cromossomo Philadelphia em pacientes com
leucemia mieloide crônica após o uso de inibidores de tirosino cinase. O grupo de pesquisa
concluiu estudo com participantes provenientes da rede pública de saúde do Distrito Federal
que apresentavam histórico de infertilidade e abortos de repetição. Esses distúrbios abrangem
conflitos diversos e envolvem não somente questões médicas complexas e urgentes, como
também problemas psicológicos extremamente sérios. Novos projetos de pesquisa foram
aprovados, baseados no estudo e no diagnóstico citogenético de pacientes com leucemia
mieloide crônica portadores do cromossomo Philadelphia, sob o efeito de inibidores de
tirosino cinases. Além da relevância do diagnóstico para essas famílias, os projetos citados
servem como material de estudo para estudantes do UniCEUB que se interessam por este
campo de trabalho.
Palavras-Chave: Leucemia. Infertilidade. Abortamento.
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GRUPO DE PESQUISA: CONVIVÊNCIA E SAÚDE MENTAL
Tania Inessa Martins de Resende - professora líder do grupo
tania.resende@uniceub.br
Pesquisadores: Débora Hanna de Arruda dos Santos, César Soares, Dillyan Roriz Machado,
Hyanne Minduri, Henrique Fernandes, Priscila Minervino.
O objetivo deste grupo de pesquisa é compreender como a convivência pode configurarse como articuladora das dimensões ética, clínica e política no campo da saúde mental
orientada pelo modelo da atenção psicossocial. O CAPS foi escolhido como cenário, porque
seus serviços assumem, na política nacional de saúde mental, um papel estratégico
na organização da rede comunitária de cuidados, ao fazer o direcionamento local de
políticas e programas de saúde mental, desenvolver projetos terapêuticos e comunitários,
dispensar medicamentos, encaminhar e acompanhar usuários que moram em residências
terapêuticas, assessorar o trabalho dos agentes comunitários de saúde e das equipes de
saúde da família no cuidado domiciliar. O grupo foi iniciado no segundo semestre de 2012,
e, especificamente para este projeto, foi proposta uma pesquisa que comporta três etapas:
diagnóstico da situação a ser estudada, análise crítica e intervenção. Na primeira etapa, na
fase de imersão na instituição, um diagnóstico sobre a convivência no CAPS foi realizado
mediante o convívio no CAPS e os grupos de discussão sobre a temática da convivência,
com os profissionais e os usuários. Após o diagnóstico, junto com a equipe de profissionais
e usuários, foi construída uma proposta de intervenção na instituição. Pela análise crítica do
diagnóstico, na segunda etapa, foi delimitada a intervenção, com o objetivo de reorganizar a
convivência entre usuários, profissionais de saúde e comunidade que compõem a realidade
do CAPS. Pelo período de dois semestres, foram realizadas duas atividades distintas: grupo
de convivência e atividade convivência. A relevância social deste projeto comparece tanto
no objeto e nos objetivos da pesquisa como na escolha metodológica que, condizente com
as diretrizes da política nacional que sustentam à assistência em saúde mental, prioriza a
participação dos atores sociais – profissionais e usuários de saúde mental - envolvidos na
construção de novas práticas de cuidado. Além do impacto das ações de pesquisa no CAPS,
destaca-se a produção dos integrantes do grupo de pesquisa: monografias de conclusão
de curso de Psicologia e de Direito, projetos de monografia, projetos de iniciação científica,
artigos enviados para publicação e apresentações de trabalho em congresso.
Palavras-Chave: Convivência. Saúde mental. Campo da atenção psicossocial.
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GRUPO DE PESQUISA: CRIMINOLOGIA DO ENFRENTAMENTO:
ANÁLISE E ENFRENTAMENTO DE DISCURSOS PUNITIVOS
AS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO DISTRITO FEDERAL:
RESULTADOS DE UMA PESQUISA EMPÍRICA
Carolina Costa Ferreira - professora líder do grupo
carolina.ferreira@uniceub.br
A audiência de custódia consiste em um ato processual que deve ser realizado nas primeiras
24 horas de prisão em flagrante de qualquer pessoa. Trata-se de um instituto que ganhou
bastante projeção em 2015, após decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347, que determinou
a sua aplicabilidade em todo o país. O Distrito Federal, por meio do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, implementou as audiências de custódia em outubro de 2015.
O Conselho Nacional de Justiça regulamentou o seu funcionamento por meio da Resolução
nº 213, de 15 de dezembro de 2015. Na atividade do XIV Congresso de Ensino, Pesquisa e
Extensão do UniCEUB, o grupo “Criminologia do enfrentamento” apresentará os resultados
de pesquisa quantitativa e qualitativa realizada em parceria com o Instituto de Defesa do
Direito de Defesa (IDDD). As pesquisadoras e os pesquisadores assistiram a mais de 450
audiências de custódia entre os meses de janeiro e março de 2016 e elaboraram relatório
com dados e conclusões sobre a implantação deste instituto no Distrito Federal. Durante
o evento, serão debatidos os principais pontos trabalhados no relatório: se a estrutura
disponível no TJDFT é adequada para a realização das audiências; se o prazo de 24 horas
de apresentação do preso a uma autoridade judicial é respeitado; as visões dos atores do
Sistema de Justiça Criminal envolvidos; os índices de conversão de prisões em flagrante em
prisões preventivas; a propagação da cultura punitiva em todos os momentos das audiências,
além de outras questões importantes para a reflexão sobre o uso do instituto das audiências
de custódia como forma de contenção da cultura do encarceramento em massa e não de seu
incentivo.
Palavras-Chave: Processo penal. Audiências de custódia. Cultura do encarceramento.
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GRUPO DE PESQUISA:
DIREITO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Márcia Dieguez Leuzinger - professora líder do grupo
marcia.leuzinger@uniceub.br; marcia.leuzinger@uol.com.br
O grupo de pesquisa, no âmbito da graduação, do mestrado e do doutorado em Direito do
UniCEUB, tem por objetivo discutir temas ligados ao desenvolvimento sustentável. Essa
análise, em razão das diferentes dimensões da sustentabilidade, envolve, necessariamente,
um olhar multidisciplinar, o que significa a inter-relação de diferentes áreas do saber.
Desde 2008, o grupo desenvolve pesquisa em relação à criação e à gestão de unidades de
conservação como forma eficiente de proteção da biodiversidade e, ao mesmo tempo, de
geração de renda para comunidades locais. Como produto, pode-se citar a publicação do livro
Uso público em parques nacionais, pela editora CRV, em 2012 e do e.book Estações Ecológicas
e Reservas Biológicas: pesquisa e preservação, em 2014, pela Editora UniCEUB. Novo livro que
consolida o resultado da pesquisa sobre monumentos naturais, refúgios da vida silvestre e
áreas de relevante interesse ecológico será editado até o final de 2016.
Palavras-Chave: Estado. Políticas públicas. Domínio. Desenvolvimento sustentável.
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GRUPO DE PESQUISA: GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA SOBRE DIREITO
CONSTITUCIONAL - NOVAS PERSPECTIVAS - GEPSDICONP
Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy - professor líder
arnaldo.godoy@uniceub.br
O grupo tem por objetivos discutir os seguintes temas de fundo conceitual: o cristianismo
na tradição ocidental; o cristianismo primitivo; a herança judaica; a construção do cânone
bíblico; o cisma oriental de 1054; Lutero e a dieta de Worms; Calvino e a reforma de Genebra;
Henrique VIII e o cisma anglicano; a contrarreforma e o Concílio de Trento; a expansão jesuítica;
a Inquisição; o Estado e a religião no Brasil; as concordatas; Rui Barbosa e a Bula Syllabus;
a discussão em torno do monumento ao Cristo Redentor; o protestantismo no Brasil; o
protestantismo missionário e o protestantismo de imigração; o pentecostalismo; a primeira
onda (Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil); a segunda onda (Evangelho
Quadrangular); a terceira onda (Igreja Universal); as testemunhas de Jeová; Direito e religião
no contexto norte-americano; Direito e religião na Corte Europeia de Direitos Humanos. Do
ponto de vista pragmático e jurisprudencial, o grupo investiga as relações entre a religião e o
direito eleitoral, no contexto do que denomina de abuso do poder religioso. O grupo também
investiga a casuística que informa a relação entre Direito e religião, entre outros, na justiça
do trabalho, com o objetivo de reunir uma casoteca com os mais expressivos casos sobre o
tema.
Palavras-Chave: Direito e religião. Histórico. Casuística.

37

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

GRUPO DE PESQUISA: GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM DIREITO E POLÍTICAS
SOCIAIS - GEPDPS
Luciana Barbosa Musse - professora líder do grupo
luciana.musse@uniceub.br
Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza - professora líder do grupo
selma.souza@uniceub.br
Pesquisadores: Frederico Augusto Barbosa da Silva, Sayonara Georgia Carrijo Cabral
Mihalache
Os integrantes do GEPDPS têm-se dedicado ao estudo e à pesquisa da problemática Loucura,
drogas, crime e periculosidade: onde começam as políticas públicas e termina o preconceito?. Desse
enfrentamento, obteremos dois artigos. O primeiro apresenta a reflexão sobre O adolescente
adicto e a internação compulsória: uma análise na perspectiva do paradigma da proteção integral,
permeada pelos seguintes questionamentos: a internação compulsória prevista na Lei nº 10216
está em rota de colisão com o paradigma da proteção integral, norteador da incidência das
medidas protetivas ao adolescente, autor ou não de ato infracional? Se for excepcional essa
intervenção, quais critérios podem ser fixados? A periculosidade e a defesa social ainda servem
de fundamento para o decreto da internação compulsória? Qual é a política de saúde mental
para o adolescente, considerando o ECA, o SINASE, a Lei 10.206/2001 e a 11.343/2006? A
análise acerca dos Aspectos jurídicos e sociais do acolhimento, em comunidades terapêuticas, de
pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou à dependência de substância psicoativa é o
tema do segundo artigo.
Palavras-Chave: Saúde mental. Periculosidade. Políticas sociais.
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GRUPO DE PESQUISA: DIREITO E REGULAÇÃO INTERNACIONAL:
NORMAS E EVIDÊNCIAS - DRINE
Gustavo Ferreira Ribeiro - professor líder do grupo
gustavo.ribeiro@uniceub.br
Ivo Teixeira Gico Júnior - professor líder do grupo
ivo.junior@uniceub.br
Com origem em uma das linhas do originário “Núcleo de Estudos em Direito e Economia
(NEDE)”, as pesquisas, a partir de 2016, voltaram-se para temáticas internacionais, sua
regulação e a busca de evidências empíricas explanatórias. As pesquisas são divididas em duas
grandes linhas: Direito Internacional Público e Transgovernamentalismo e Jusprivativismo
Internacional e Direito Internacional Privado. Busca-se, fundamentalmente, pesquisar por que
surgem determinados arranjos para regular condutas (positivo, “ser”), prescrever soluções
(normativo, “dever-ser”) e visualizar as potenciais consequências dos diversos arranjos com
os quais a sociedade internacional regula questões envolvendo múltiplas jurisdições. Os
problemas de pesquisa são: por que algumas questões internacionais se regulam por softlaw
e outras, por tratados? Os modelos de retaliação internacional são determinantes em alterar
o comportamento estatal? Se não, como deveria o direito internacional ser alterado para
induzir cumprimento? Por que o ativismo em temas de direitos humanos e ambientalismo
desloca-se para cadeias privadas globais ao invés da regulação internacional tradicional?
Em que grau alguns temas se direcionam para uniformização e harmonização? Quais são os
arranjos possíveis e os custos de transação em uma ou outra solução? De que forma recentes
episódios antiglobalizantes impactam ou criam incentivos para “antinormas” internacionais?
O grupo de pesquisa está comprometido em utilizar instrumental para realizar uma análise
consequencialista, envolvendo o comportamento estratégico de diversos atores. Parte
dessa literatura envolve análise econômica do direito, teoria dos jogos e behaviorismo. Para
os próximos semestres, buscar-se-á aumentar a capacidade técnica do grupo quanto à
pesquisa empírica e aos métodos quantitativos.
Palavras-Chave: Direito internacional. Regulação internacional. Consequencialismo. Análise
econômica. Empirismo.
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GRUPO DE PESQUISA:
DIREITO EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO – DEMP
Daniel Amin Ferraz - professor líder do grupo
daniel.ferraz@uniceub.br; daniel.amim@afcadvogados.adv.br
A globalização tem, além de sua vertente publicista, o âmbito privatista, que gera
integração entre os agentes privados do mercado (as empresas) por meio de suas relações
contratuais, obrigacionais ou plurilaterais, deixando de ser meramente locais ou regionais,
transformando-se em atores internacionais. Realizam-se contratos qualificados como
negócio jurídico complexo ou misto, leasing, factoring e outros instrumentos de cooperação
ou concentração empresarial, tais como, fusão, incorporação, grupos de sociedades, holding,
joint venture. Todavia, essa atuação conjunta no mercado pode, em muitos casos, colocar em
cheque a posição do próprio Estado receptor dos investimentos, já que, por vezes, esses
grupos passam a deter poder de participação na economia extremamente concentracionista.
Por sua vez, o Direito do Desenvolvimento pretende não só controlar a atuação desses
potentados empresariais, mas também interferir em suas decisões para que seus
investimentos sejam aplicados como geradores do desenvolvimento interno (intragrupo) e
externo (desenvolvimento regional, extragrupo). Funcionaria o Direito do Desenvolvimento
como um marco teórico-institucional para a consecução de políticas públicas voltadas
para o crescimento econômico e a inserção social. O Direito Empresarial engloba todas
as temáticas que envolvam a atividade empresária, portanto temas de Direito Mercantil,
do Trabalho, Administrativo, Direito das Obrigações, os quais serão objeto de estudos do
DEMP. Ressalta-se que a análise feita pelo grupo terá como fundamento teórico o Direito do
Desenvolvimento.
Palavras-Chave: Globalização. Concentração empresarial. Direito do Desenvolvimento.
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GRUPO DE PESQUISA: DIREITO PÚBLICO E POLÍTICA URBANA - GPDPPU
O impacto de políticas públicas de educação e segurança no trânsito do Distrito Federal
Paulo Afonso Cavichioli Carmona - professor líder do grupo
paulo.carmona@uniceub.br
Adriana Morato Fontenelle - pesquisadora coordenadora do grupo
adrianafontenelle@ymail.com
A presente pesquisa propõe-se a analisar o impato de políticas públicas de educação e
segurança no trânsito do Distrito Federal. Trata-se, inicialmente, da noção de violência no
trânsito, em que se descreve acidente de trânsito, vítima de acidente de trânsito, vítima fatal
de acidente de trânsito, atropelamento, acidente com ferido, acidente com morte, acidente
com vítima e via urbana. É realizada uma exposição sobre a violência no trânsito do Distrito
Federal na qual são citados dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito do GDF, de
2014, editado em setembro de 2015. São analisados outros dados estatísticos acerca desse
tipo de violência, na referida unidade federativa, como os do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e os Boletins Anuais do DETRAN/DF, de 2010 a 2014, entre outros.
Faz-se um estudo sobre as quatro principais políticas públicas de educação e segurança
no trânsito desenvolvidas pelo Distrito Federal: Programa Maio Amarelo, Programa Paz no
Trânsito, Programa Respeito à Faixa de Pedestre e Programa Tolerância Zero. Em seguida,
são examinados os resultados de cada uma dessas políticas e seus respectivos impactos.
Por fim, esclarece-se que os programas citados foram capazes de reduzir a violência no
trânsito do Distrito Federal como, por exemplo, o Programa Respeito à Faixa de Pedestre,
cujo impacto positivo foi a redução de, aproximadamente, 80% do número de acidentes com
pedestres.
Palavras-Chave: Políticas públicas. Educação e segurança no trânsito. Distrito Federal.
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GRUPO DE PESQUISA:
EDUCAÇÃO SUPERIOR E COMUNICAÇÃO - EDUCACOM
Renata Innecco Bittencourt de Carvalho - professora líder do grupo
renata.carvalho@uniceub.br
Manoel Henrique Tavares Moreira - professor líder do grupo
henrique.moreira@uniceub.br
Pesquisadores: André Luís César Ramos, Andréa de Farias Cordeiro, Bruno Assunção Nalon,
Carlos Potiara Ramos de Castro, Carolina Assunção e Alves, Cláudia Maria Busato, Délcia
Silva Francischetti, Edla Maria Lula Moreira de Oliveira, Elizangela Monteiro Gonçalves, Flor
Marlene Enriquez López, Frederico Castilho Tomé, Gisele Mota Ramos, Guilherme Di Angellis
da Silva Alves, Isa Coelho Stacciarini, Joana d’Arc Bicalho Félix, Lourdete Rejane Ferro Zago,
Lourenço Lima Cardoso, Luiz Claudio Ferreira, Mario Cesar Batista de Souza, Noemia Colonna
dos Santos, Roberto da Silveira Lemos, Rogerio Gimenes Giugliano, Sandra Araújo de Lima,
Tatyanna Castro da Silva Braga, Ursula Betina Diesel, Vivaldo Reinalto de Sousa
As quatro linhas de pesquisa do grupo EDUCACOM compõem os eixos programáticos dos
trabalhos desenvolvidos pelos professores e pelo alunos dos cursos na área de Comunicação
Social do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB e busca, continuamente, mobilizar
esforços para fortalecer as pesquisas realizadas e ou orientadas pelo corpo docente. A linha
Educação Superior e Comunicação tem como objetivo analisar a prática pedagógica nos cursos
da área de Comunicação Social e as disciplinas relacionadas com as metodologias de pesquisa
e orientação para os trabalhos de conclusão de curso, considerando a indissociabilidade e a
integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão no ensino superior. A linha Gestão da
Comunicação tem como objetivo a gestão da comunicação nas organizações e instituições
enquanto campo teórico e prático, seus desdobramentos e a tentativa de formulação de uma
Teoria da Gestão Comunicacional. A linha Linguagens Contemporâneas tem dois focos que a
permeiam: por um lado, a consideração das especificidades históricas, teóricas, processuais
das áreas investigadas e suas respectivas finalidades; por outro, os vínculos e as extensões
entre essas áreas descritos mediante estudos multidisciplinares em cultura e antropologia
visual, semiótica da comunicação e mídia, linguagens e estéticas artísticas (cinema, artes
visuais, fotografia, design). A linha Novas Tecnologias na Comunicação tem como objetivo
compreender os desdobramentos da constante inserção e alteração das novas tecnologias
nos diversos campos de atividade – publicidade e propaganda, marketing, jornalismo, cinema
– e realizar a análise crítica e/ou a execução de projetos e produtos da comunicação sob essa
perspectiva.
Palavras-Chave: Educação superior. Gestão da Comunicação. Linguagens contemporâneas.
Novas tecnologias.
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GRUPO DE PESQUISA: ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL
Nathaly Sarasty Narváez - professora líder do grupo
nathaly.narvaez@uniceub.br
Irene de Azevedo Lima Joffily - professora líder do grupo
irene.lima@uniceub.br
Novas tecnologias na Engenharia Civil permitem o avanço da indústria, aprimorando os
processos tanto nas etapas de concepção e projeto como na execução de obras civis. O
Grupo de Pesquisa em Estruturas e Construção Civil tem como objetivo estudar as novas
tecnologias nas áreas de modelagem, análise de estruturas e materiais de construção, que
se configuram em formação complementar aos alunos. Os resultados das pesquisas são
disseminados por meio de publicações em congressos e revistas cuja aplicação terá efeito
tanto no contexto regional no qual o grupo está inserido como em âmbito internacional do
conhecimento científico. Seleciona-se uma turma de estudantes por ano, e trabalha-se em 4
linhas de pesquisa: Análise Estrutural; Projeto, Planejamento e Orçamento de Obras; Materiais
e Componentes de Construção Civil; Perícia, Inspeção e Manutenção Predial. As atividades
estão relacionadas à apresentação e à discussão de artigos científicos e são lideradas pelos
professores participantes. Desenvolvem-se Trabalhos de Conclusão de curso, pesquisa livre
e Projeto de Iniciação Científica. Entre os resultados obtidos até o momento, têm-se: artigos
aceitos em congressos nacionais, como CILAMCE 2016 e IBRACON 2016, e em congresso
internacional, como REHABEND 2016 (Burgos, Espanha); minicursos em software estrutural,
como Eberick e SAP2000; visitas técnicas; trabalhos em serviço à comunidade.
Palavras-Chave: Estruturas. Construção civil. Planejamento. Orçamento. Manutenção
predial.
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GRUPO DE PESQUISA: GRUPO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Luciano Henrique Duque - professor líder do grupo
luciano.duque@uniceub.br
O projeto está em desenvolvimento, e medições através do analisador de energia foram
realizadas. Mapeia-se o gasto de energia de cada bloco da instituição, e medidas para
redução do consumo de energia são elaboradas. Concluiu-se o levantamento de cargas
elétricas do UniCEUB, no campus da Asa Norte, e finalizam-se os cálculos para mudança das
cagas e instalação de painéis fotovoltaicos. O projeto foi aprovado em edital da Companhia
Energética de Brasília (CEB), e os recursos serão aplicados na modernização do sistema
de iluminação, instalação de usina fotovoltaica e sistema de aquecimento solar para os
chuveiros dos vestiários. O projeto encontra-se em andamento para o atendimento ao
campus da Asa Norte.
Palavras-Chave: Eficiência energética. Fotovoltaicos. Energia
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GRUPO DE PESQUISA: GRUPO DE ENGENHARIA DE REABILITAÇÃO
Luciano Henrique Duque - professor líder do grupo
luciano.duque@uniceub.br
O grupo desenvolve um sistema de captação de sinais mioelétricos e apresentou,
recentemente, uma etapa à coordenadora do curso de Fisioterapia do UniCEUB, que
demonstrou interesse em utilizar o sistema com evolução de tratativas conjuntas com
sua equipe de professores. Vários games foram desenvolvidos, com o objetivo de auxiliar
os fisioterapeutas em suas atividades. O projeto visa auxiliar a reabilitação de crianças
através da gamificação. O sinal eletromiográfico é medido pela atividade elétrica presente
no músculo, durante a contração muscular. Além disso, tem aplicações em diversas áreas
da medicina, da fisioterapia e da educação física. Uma das aplicações de grande interesse
desses sinais é sua utilização como mecanismo de controle das próteses mioelétricas, que é
o foco deste trabalho. As próteses mioelétricas são baseadas nos sinais mioelétricos, que são
transmitidos do cérebro aos músculos e controlam seus movimentos. As próteses captam e
interpretam esses sinais, para produzir movimentos das suas partes mecânicas que refletem
a intenção original de movimento do usuário. No projeto das próteses mioelétricas, um fator
importante é a curva de aprendizagem do deficiente na utilização da prótese. Uma curva de
aprendizagem mais fácil ajuda a manter o deficiente motivado a utilizá-la, portanto essa
deve ser uma das metas do projeto. O trabalho relata a continuação de uma pesquisa iniciada
no Grupo de Engenharia de Reabilitação - UniCEUB. Nele, é desenvolvido um sistema de
aquisição, filtragem, amplificação e processamento digital dos sinais eletromiográficos, para
controlar uma prótese mioelétrica de mão simulada em software. Para isso, utilizam-se
circuitos eletrônicos de filtros e amplificadores, técnicas de processamento digital de sinais,
como a transformada rápida de Fourier, extração de características e redes neurais artificiais
para reconhecimento de padrão.
Palavras-Chave: Eletromiografia. Sinais. Processamento de sinais.
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GRUPO DE PESQUISA: POLÍTICA CRIMINAL
AS VIOLÊNCIAS INSTITUCIONAIS NO BRASIL (TORTURA E ENCARCERAMENTO) –
PROJETO INTEGRANTE DA REDE INTERNACIONAL CONTRA A TORTURA E A VIOLÊNCIA
INSTITUCIONAL – RELAPT
Bruno Amaral Machado - professor líder do grupo
bruno.machado@uniceub.br; brunoamachado@hotmail.com
Cristina Zackseski - professora líder do grupo
cristinazbr@gmail.com
A pesquisa realizou-se em 2015 e foi originada de parceria do grupo de pesquisa Política
Criminal com a RELAPT. Na primeira fase do estudo, o objeto recaiu sobre os mecanismos
legais de controle da tortura no Brasil e a análise das pesquisas recentes sobre as condições
prisionais no Brasil. Pretendeu-se, nessa fase, com base em técnica de análise documental,
apresentar e analisar os dados oficiais no Brasil (crescimento da população prisional,
condições do encarceramento), a fim de possibilitar a comparação dos modelos institucionais
de controle da tortura e das violências institucionais na América Latina. A pesquisa
exploratória gerou relatório oficial da RELAPT e servirá de base para futuras pesquisas com
a colaboração do grupo Política Criminal, que continuará nos próximos anos como membro
do Brasil na RELAPT.
Palavras-Chave: Tortura. Violência institucional. Prisões. Controle. Monitoramento.

46

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

GRUPO DE PESQUISA: POLÍTICA CRIMINAL
A INVESTIGAÇÃO E A PERSECUÇÃO PENAL DA CORRUPÇÃO E
DOS DELITOS ECONÔMICOS NO SISTEMA DE JUSTIÇA FEDERAL
Bruno Amaral Machado - professor líder do grupo
bruno.machado@uniceub.br; brunoamachado@hotmail.com
Cristina Zackseski - professora líder do grupo
cristinazbr@gmail.com
A pesquisa, financiada pela Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), realizouse entre 2014 e 2015 e teve como objeto compreender e descrever a forma como são
realizadas as investigações policiais que precedem a persecução penal da corrupção e dos
delitos econômicos no sistema de justiça federal. A pesquisa utilizou-se de metodologias
e técnicas quantitativa e qualitativa, especialmente a análise estatística da base de dados
disponibilizados pelo Sistema Único do MPF e a análise do fluxo do sistema de justiça, além
de entrevistas em profundidade e grupos focais com policiais federais (delegados, agentes e
peritos), procuradores da República, magistrados e servidores de organizações de controle e
fiscalização (TCU, BACEN, COAF, CGU). O relatório de pesquisa será publicado em outubro de
2016, em dois volumes, pela ESMPU.
Palavras-Chave: Investigação. Persecução penal. Delitos econômicos. Corrupção. Justiça
Federal.
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HERMENÊUTICA JURÍDICA: VERDADE E MÉTODO
Inocêncio Mártires Coelho - professor líder do grupo
inocenciocoelho@gmail.com
O Grupo de Pesquisa Institucional Direito, verdade e método tem como objeto de suas
indagações a questão hermenêutica como o problema filosófico do nosso tempo. Concebendo
a hermenêutica como arte do compreender – atividade que tem início quando a compreensão
direta das formas significativas já não está ao alcance da mão –, o GP translada esse conceito
para o âmbito da experiência jurídica, de modo a evidenciar que a compreensão do direito
como um intendere per agire ou comunque per decidere precisa ancorar-se na hermenêutica
filosófica, sem a qual a interpretação dos enunciados jurídico-normativos gira, esterilmente,
em torno de si mesma.
Palavras-Chave: Compreensão. Hermenêutica. Formas significativas.
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GRUPO DE PESQUISA: GRUPO DE PESQUISAS EM HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA,
AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA - GEAB
Leandro Santos Bulhões de Jesus - professor líder do grupo
leandro.jesus@uniceub.br
Cristiane de Assis Portela - professora líder do grupo
cristiane.portela@uniceub.br
O GEAB-UniCEUB desenvolve pesquisa e extensão ligadas às questões étnico-raciais,
compondo-se de três áreas para sua atuação, e cada uma é formada por duas ou mais linhas
de pesquisas. Os subtemas comuns são abordados por projetos de pesquisas, advindos
de pesquisadores/as lotados em diferentes cursos, como História, Pedagogia, Psicologia,
entre outros oferecidos pela instituição, possibilitando um conjunto de abordagens
transdisciplinares e interdisciplinares, por exemplo, notas etnográficas, levantamentos
históricos, geoantropologia, estudos de impactos de políticas públicas, literatura e
epistemologia, entre outros. Entre as atividades desenvolvidas pelo GEAB-UniCEUB,
assinalam-se a elaboração de programas de estudos e pesquisas, orientação e coorientação
para alunos das disciplinas de monografia e/ou TCC (graduação e especialização), além da
promoção de cursos, seminários e eventos. Vale acrescentar que a produção do GEABUniCEUB será acolhida, prioritariamente, pela revista eletrônica Universitas Humanas
(UniCEUB) e, futuramente, em livros organizados pelos/as integrantes do grupo. O GEABUniCEUB realiza parcerias com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Públicas, História,
Educação das Relações Raciais e de Gênero (GEPPHERG), da Faculdade de Educação da
Universidade de Brasília, que resultou na elaboração de Projetos de iniciação cientifica
com seis alunos/as de cada instituição na cota 2015-2016. Além disso, tem participado
da organização geral do evento Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça, do
Instituto Federal de Brasília (SERNEGRA/IFB). No momento, finaliza-se o PIBIC/UniCEUB
2015/6 com dois pesquisadores alunos do UniCEUB (História e Educação Física) o projeto
sobre educação escolar quilombola. Como resultado dos trabalhos do grupo e dos diálogos
com outros/as pesquisadores/as de outras instituições, os líderes organizam livro História,
diversidades e os novos sujeitos coletivos de direito, com previsão para ser lançado no primeiro
semestre de 2017.
Palavras-Chave: Questões étnico-raciais. História e cultura da África. Diáspora negra.
História e cultura afro-brasileira. Protagonismo negro.
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GRUPO DE PESQUISA INFRAESTRUTURA EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA
Jaime Rafael Obando Ante - professor líder do grupo
jaime.ante@uniceub.br
Jairo Furtado Nogueira - professor líder do grupo
jairo.nogueira@uniceub.br
O Grupo de Pesquisa em Infraestrutura e Engenharia Geotécnica - GPIG é formado por alunos
da graduação em Engenharia Civil do UniCEUB sob orientação de professores de Engenharia
e áreas afins. Formado em 2015, é coordenado pelos professores Jaime Rafael Obando Ante,
Ms.C., e Jairo Furtado Nogueira, Ms.C. O objetivo é desenvolver projetos e pesquisas com
destaque para a Geotecnia, fazer análises e estudos de casos, visitas técnicas, produção
de artigos científicos, participar de feiras e congressos de Engenharia e ser referência
em estudos geotécnicos no Brasil. A linha de pesquisa geral é intitulada Infraestrutura
em Engenharia Geotécnica e possui as seguintes subdivisões: Fundações e contenções,
Melhoramento de Solos e Geossintéticos, Pavimentação e Modelagem Numérica. Entre os
projetos em andamento, citam-se: melhoramento de solos com resíduos de construção e
demolição reciclados (RCD-R), melhoramento de solos com borracha de pneus reciclada,
técnicas inovadoras de caracterização de solos, avaliação de compactação de solos para
aterros rodoviários e interação do solo com estaca de hélice contínua.
Palavras-Chave: Infraestrutura geotécnica. Melhoramento de solos. Fundações.
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GRUPO DE PESQUISA: INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO
Marcelo Dias Varella - professor líder do grupo
mestrado@uniceub.br
Geilza Fátima Cavalcanti Diniz - pesquisadora do grupo
geilzadiniz@gmail.com
O objeto de estudo deste grupo é o processo de internacionalização do direito que se dá por
meio das diversas interações ocorridas entres diferentes ordenamentos jurídicos nacionais
e entre estes e o próprio direito internacional. Para tanto, temas, como mundialização e
globalização, são muito importantes, pois é somente com o estudo desses novos movimentos
que se podem entender as novas relações tentre o local e o global e a forma como o direito é
afetado por essas transformações. Além disso, o processo de internacionalização do direito
evidencia a insuficiência da atual teoria jurídica para explicar novos fenômenos ocorridos
no universo do direito. Diversos temas relacionados à internacionalização do direito são
estudados no grupo.
Palavras-Chave: Internacionalização do direito. Mundialização e globalização. Processo de
internacionalização.
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GRUPO DE PESQUISA: ISO DESIGUALDADE E PROCESSO
Jefferson Carlos Carús Guedes - professor líder do grupo
jefferson.guedes@uniceub.br
O Grupo de Pesquisa Justiça Processual e Desigualdade propõe-se a fazer a conexão entre
Teria do Processo, Direito Processual Civil e Direito Processual Constitucional. O públicoalvo são estudantes de todos os níveis acadêmicos, professores, pesquisadores, advogados
públicos e privados, magistrados, procuradores, defensores públicos. Os objetivos são
a reflexão teórica, a produção e a divulgação de pesquisa crítica sobre os desequilíbrios
causados pela aplicação do Direito.
Palavras-Chave: Justiça Processual e desigualdade. Direito Processual Civil. Direito
Processual Constitucional.
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GRUPO DE PESQUISA:
JUSPOSITIVISMO, JUSMORALISMO E JUSTIÇA POLÍTICA
Luís Carlos Martins Alves Júnior - professor líder do grupo
luis.alves@uniceub.br; lcmartinsalves@gmail.com
O grupo de pesquisa constituído por professores e alunos de pós-graduação e de graduação
visa analisar a realização ou a concretização normativa das prescrições contidas no texto
constitucional mediante as decisões judiciais, sob a perspectiva das teorias antagônicas do
positivismo jurídico e do moralismo jurídico. Com efeito, o objeto de estudo será a análise
das manifestações ou das decisões judiciais e a eventual compatibilidade dessas decisões
com os textos normativos mediante os marcos teóricos positivistas e os marcos teóricos
jusmoralistas. A finalidade da pesquisa é a verificação da realização ou a concretude jurídica
dos textos normativos pelas decisões judiciais emanadas dos órgãos do Poder Judiciário,
especialmente as oriundas do Supremo Tribunal Federal, sob a perspectiva crítica, ou seja, a
feitura de um juízo de adequação entre o enunciado (constitucional) e a norma (provimento
judicial).
Palavras-Chave: Positivismo jurídico. Moralismo jurídico. Textos normativos. Interpretação.
Poder Judiciário.
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GRUPO DE PESQUISA: LEI E SOCIEDADE
Frederico Augusto Barbosa da Silva - professor líder do grupo
frederico.silva@uniceub.br
Luiz Eduardo de Lacerda Abreu - professor líder do grupo
luiz.abreu@uniceub.br
Neste ano, inicia-se novo projeto para o grupo de pesquisa Lei e Sociedade, em que se
estudará o problema da corrupção. Interessam três questões: as relações entre corrupção
e política; os instrumentos jurídicos de combate à corrupção e o discurso sobre a corrupção
enquanto uma narrativa. O grupo Lei e sociedade reúne-se quinzenalmente, para discutir
corrupção política. Os textos e as informações sobre o grupo são repassados aos integrantes
e aos interessados por meio do Facebook “Lei e Sociedade”.
Palavras-Chave: Lei e Sociedade. Corrupção. Instrumentos jurídicos de combate.
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GRUPO DE PESQUISA: NÚCLEO DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS - NEC
CASOS NOTÓRIOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Christine Oliveira Peter da Silva - professora líder do grupo
christine.silva@uniceub.br, christinepeter@uol.com.br
A pesquisa jurídica com precedentes constitucionais demonstra o caráter misto do sistema
constitucional brasileiro, o qual se apresenta como o que agrega características tanto do modelo típico
da família romano-germânica quanto da família common law. A investigação dos casos notórios do
Supremo Tribunal Federal foi objeto das diversas atividades do Núcleo de Estudos Constitucionais
– NEC nos anos de 2015 e 2016, o que é relevante sob duplo aspecto: a busca pelos instrumentos
metodológicos mais adequados para pesquisar os problemas constitucionais, utilizando-se
precedentes do Supremo Tribunal Federal; o reconhecimento da função paradigmática que os
precedentes da Suprema Corte brasileira têm exercido nas diversas áreas do conhecimento jurídico
e não jurídico. Os casos notórios da Suprema Corte brasileira ganham um lugar de destaque maior
do que costuma ocorrer em outros países, principalmente por causa de dois fatores: o ativismo que
marca a atuação do Supremo Tribunal Federal na última década, sendo por muitos doutrinadores
brasileiros e estrangeiros considerada a Corte mais poderosa do mundo; a opção institucional de
transparência máxima da atuação dessa Corte, que pode ser exemplificada pelo televisionamento
ao vivo, por meio de um canal exclusivo e próprio, de suas sessões de julgamento, experiência única
no mundo. Sob a influência doutrinária da teoria dos precedentes, no paradigma do Estado de
Direitos Fundamentais, proposto por Christine Peter, alunos e alunas, professores e professoras,
pesquisadores e pesquisadoras do Núcleo de Estudos Constitucionais – NEC desenvolvem seus
trabalhos, com o objetivo comum de apresentar, consistentemente, novos caminhos para enfrentar
a complexidade e os desafios da jurisdição constitucional brasileira. Nesse contexto, por meio da
revisão de literatura pertinente, da produção de resumos e debates sobre os casos notórios, da
organização e da execução de seminários avançados para alunos do Mestrado e Doutorado em
Direito das Relações Internacionais do UniCEUB-DF, da organização e da participação em seminário
junto à graduação em Direito do CEULP/ULBRA-TO, da participação no projeto Supremo Tribunal
Federal em pauta, vinculado ao Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais – CBEC, da orientação
de monografias de conclusão de curso e dissertações de mestrado, da apresentação de projeto de
iniciação científica e da publicação de artigos científicos sobre a temática, pretende-se fomentar,
junto à comunidade acadêmica, crítica qualitativa aos casos notórios do Supremo Tribunal Federal.
Os resultados parciais já obtidos demonstram que há uma cultura de precedentes constitucionais
em pleno desenvolvimento no Brasil, o que pode ser exemplificado não apenas pelo crescente
interesse acadêmico pelos casos notórios do Supremo Tribunal Federal, mas também pela
presença desses casos nas discussões da grande mídia. O interesse dos membros do Núcleo de
Estudos Constitucionais – NEC pelos projetos desenvolvidos representa mais um passo rumo
à concretização da sociedade aberta de intérpretes constitucionais, idealização norteadora da
existência do grupo.
Palavras-Chave: Precedentes constitucionais. Casos notórios do Supremo Tribunal Federal.
Hermenêutica de Direitos Fundamentais.
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GRUPO DE PESQUISA: NÚCLEO DE ESTUDOS DOS ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA - NEEUA
Frederico Seixas Dias - professor líder do grupo
frederico.dias@uniceub.br
O NEEUA está envolvido em três atividades principais: estudos dos principais trabalhos
acadêmicos publicados sobre o tema, eventos públicos com especialistas e pesquisa
empírica sobre as principais questões de política mundial, economia e da sociedade
civil dos EUA. Desde 2007, já foram debatidas as questões do declinismo (ou não) da
hegemonia estadunidense, a crise econômica de 2008/2009 e seus efeitos na ordem
Bretton Woods-ONU, o lugar dos EUA nesse sistema internacional em crescente
transformação, os desafios do terrorismo, do aquecimento global, da estabilidade
econômica internacional, os atritos recentes com antigas potências, com outras
emergentes e com antigos aliados e do próprio desenvolvimento de sua sociedade civil,
ainda repleta de contradições. Neste ano, o NEEUA debate e investiga os EUA nesse
momento transicional que marcam o fim do mandato do presidente Barack Obama e a
corrida presidencial interna dos dois principais partidos daquele país para a definição
de seus candidatos e o posterior enfrentamento deles pelas urnas eleitorais. Mediante
cada uma de suas linhas de pesquisa principais (Instabilidade e mudança na economia
e na política mundial; A hegemonia dos EUA na Teoria das Relações Internacionais;
Direitos fundamentais no mundo pós-11 de setembro; A política externa dos Estados
Unidos da América), os três pesquisadores investigam em que medida a presidência
de Obama foi capaz de: liderar a transição econômica do mundo pós-depressão;
agir de forma positiva nos processos políticos multilaterais e nacionais, visando à
segurança e ao desenvolvimento econômico do mundo; promover a realização dos
ideias de justiça e liberdade para seus próprios nacionais. Ao mesmo tempo, perguntase sobre os contextos que despontam para o enfrentamento desses desafios mediante
as propostas de governo dos diferentes candidatos à atual corrida presidencial. Dessa
forma, o NEEUA difunde seu conhecimento tanto para os que necessitam incluir os
EUA em seus cálculos estratégicos quanto para aqueles genuinamente curiosos nos
caminhos da maior potência de nossa época.
Palavras-Chave: Política externa e econômica dos EUA. Direitos civis nos EUA. Ordem política
mundial contemporânea.
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GRUPO DE PESQUISA:
NÚCLEO DE ESTUDOS EM DIREITO E ECONOMIA -NEDE
Ivo Teixeira Gico Júnior - professor líder do grupo
ivo.junior@uniceub.br
Gustavo Ferreira Ribeiro - professor líder do grupo
gustavo.ribeiro@uniceub.br
Desde 2012, então denominado “Análise Econômica do Direito no Brasil”, o grupo reúne,
mensalmente, alunos de graduação, pós-graduação e professores do UniCEUB e de outras
instituições e produz uma agenda de pesquisa e estudos. Em 2014, passou a denominar-se
“Núcleo de Estudos em Direito e Economia (NEDE)”, e, buscando a criação de massa crítica
e disciplinas no Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, os trabalhos voltaramse ao estudo do comportamento estratégico e à aplicação da AED em temas relativos
ao direito interno e internacional. Em 2016, as pesquisas foram divididas em duas linhas
temáticas, porém com o mesmo alinhamento metodológico: a análise consequencialista
e o comportamento estratégico no Direito Internacional (público e privado); a investigação
do conteúdo dos princípios da ordem econômica na Constituição à luz da jurisprudência
dos Tribunais, inclusive, temas de Direito Concorrencial, Regulatório, Defesa Comercial
e Contratos. Entre os objetivos do NEDE, destaca-se o estudo de casos com a aplicação
da análise econômica ao direito internacional. Busca-se, fundamentalmente, delimitar em
que medida as normas internacionais induzem determinados comportamentos nos atores
internacionais e como os tribunais internacionais, de maneira explícita ou implícita, utilizamse de argumentos consequencialistas, especialmente relacionados à economia, em suas
decisões.
Palavras-Chave: Análise Econômica do Direito. Law & Economics. Direito Internacional.
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GRUPO DE PESQUISA: NOVAS TENDÊNCIAS DO DIREITO INTERNACIONAL
Alice Rocha da Silva - professora líder do grupo
alice.silva@uniceub.br
Priscila Pereira de Andrade - professora líder do grupo
priscila.andrade@uniceub.br
Nitish Monebhurrun - professor coordenador do grupo
nitish.monebhurrun@uniceub.br
O grupo de pesquisa Novas tendências do Direito Internacional tem como objetivo realçar a
ponte que existe entre a pesquisa e as problemáticas jurídicas práticas. Há uma tendência
em limitar e isolar a pesquisa num mundo teórico e abstrato. O presente grupo efetua
um trabalho de pesquisa prática, dando, assim, uma função social à pesquisa. Para tanto,
empregam-se problemáticas jurídicas práticas, oriundas de organizações privadas e públicas
com as quais o grupo colabora. Nesse sentido, existe uma parceria entre o grupo de pesquisa
e a ONG Instituto socioambiental. Os pesquisadores, num molde de consultoria, ajudam,
pelo trabalho de pesquisa, a ONG a esclarecer ou a resolver determinadas problemáticas
práticas atinentes à responsabilidade social corporativa. Doutra feita, o grupo de pesquisa
estabeleceu, recentemente, uma parceria com o Programa Mundial de Alimentos das Nações
Unidas. O objetivo é ajudá-los a tratar das problemáticas jurídicas referentes ao Direito
alimentício e ao combate à fome.
Palavras-Chave: Novas tendências do Direito Internacional. Pesquisa. Problemáticas
jurídicas.
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GRUPO DE PESQUISA:
NÚCLEO DE ESTUDOS DE DIREITO E ECONOMIA - NEDE
Ivo Teixeira Gico Júnior - professor líder do grupo
ivo.junior@uniceub.br
O Núcleo de Estudos em Direito & Economia – NEDE tem por propósito produzir e disseminar
estudos teóricos e empíricos que tratem de novas e antigas questões jurídicas sob um prisma
inovador, em especial, mas não limitado, à aplicação da metodologia da análise econômica do
Direito. O público-alvo são estudiosos do Direito de todos os níveis acadêmicos (graduandos,
graduados e pós-graduados) e profissionais que desejem engajar-se em pesquisa jurídica
de alto nível sobre a interação entre direito e economia e áreas correlatas. Em 2016, o foco
do grupo é a investigação do conteúdo dos princípios da Ordem Econômica na Constituição,
à luz da jurisprudência dos Tribunais, inclusive, temas de Direito Concorrencial, Direito
Regulatório, Defesa Comercial e Contratos. Os trabalhos e os temas serão divididos entre
os participantes em reunião. Os integrantes são fortemente incentivados a trabalhar em
conjunto e usar as pesquisas do grupo para avançar em suas monografias finais de curso,
dissertação de mestrado ou tese de doutorado, sempre com o foco em publicação.
Palavras-Chave: Núcleo de Estudos em Direito e Economia. Análise econômica do Direito.
Direito e economia.
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GRUPO DE PESQUISA: POLÍTICAS PÚBLICAS
Antonio Henrique Graciano Suxberger - professor líder do grupo
antonio.suxberger@uniceub.br
Priscila Aurora Landim de Castro - professora líder do grupo
priscila.castro@uniceub.br
O grupo de pesquisa Políticas públicas vincula-se ao programa de Mestrado e Doutorado
em Direito do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Insere-se nas linhas de pesquisa
do mencionado programa, com especial ênfase à área 1 (Políticas Públicas, Estado e
Desenvolvimento). Busca reunir discentes regulares e alunos especiais do programa de
Mestrado e Doutorado em Direito e graduandos que se insiram nos temas de pesquisa
do grupo, que tem duas linhas de pesquisa. A primeira, intitulada “Análise, avaliação e
processos de Políticas Públicas”, refere-se à crescente judicialização dos ciclos das políticas
públicas e à necessidade de aprimoramento dos arranjos institucionais responsáveis
pela implementação das opções políticas do Estado e ocupa-se do papel do Direito como
retradutor dessas demandas e de construção de respostas compatíveis com o Estado de
Direito. A segunda linha, intitulada “Direito nas Políticas Públicas”, busca suprir a necessidade
de revisão bibliográfica e de construção de um referencial teórico de políticas públicas
dirigido ao Direito. Atualmente, o grupo dedica-se à elaboração de um Dicionário de políticas
públicas, com expressões e nomenclaturas que permitam uma aproximação do tema e a
apresentação de revisão bibliográfica. Além disso, o grupo conta com projeto para Diagnóstico
das medidas socioeducativas no Distrito Federal, voltado à análise das práticas institucionais
e sua compatibilidade com o arcabouço normativo das medidas socioeducativas no Distrito
Federal. O grupo, por fim, insere-se no esforço de interlocução em rede com outros, para
contribuir, junto ao Governo Federal, na formulação normativa de projetos de lei e decretos.
Palavras-Chave: Políticas públicas. Análise institucional. Desenvolvimento.
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GRUPO DE PESQUISA: PROFISSÃO DOCENTE E PRÁXIS EDUCATIVA
A AULA COMO ESPAÇO-TEMPO DA RELAÇÃO PEDAGÓGICA:
UM VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA OU UM VÍNCULO LIBERTADOR?
Ilma Passos Alencastro Veiga - professora líder do grupo
ilma.veiga@uniceub.br
Pesquisadores: Ana Camila da Costa Nogueira, Edileuza da Fernandes da Silva, Magda
Verçosa C. Branco, Mara Lúcia Castilho, Maria Helena Viana de Souza, Mário Lúcio Moreira
Lopes, Roberto Ávila Paldês, Rosana César de Arruda.
O grupo de pesquisa Profissão Docente e Práxis Educativa é certificado pelo Centro
Universitário de Brasília e pelo CNPq. Tem como objetivo analisar a profissão docente, o
profissionalismo e a profissionalização e refletir sobre a práxis educativa de professores da
educação básica e superior. Foi credenciado no âmbito da linha de pesquisa “Docência na
educação superior e compromisso social”, vinculada ao Mestrado em Psicologia. O projeto
de pesquisa encaminhado ao CNPq para avaliação é intitulado A aula como espaço-tempo
da relação pedagógica: um vínculo de dependência ou um vínculo libertador? Os objetivos
detalhados servirão de referência para as análises dos dados coletados e complementarão
as intenções da investigação relacionada ao pensamento dos autores e dos seus estudos
que envolvem a relação pedagógica, a fim de favorecer uma visão ampla da pesquisa. A
relação pedagógica dominada por princípios da racionalidade técnica e burocrática silencia
as iniciativas dos professores e dos estudantes e oferece poucas oportunidades de trabalho
conjunto. A relação pedagógica na perspectiva da racionalidade emancipatória é embalada
pelas atitudes de empatia, apoio, aceitação fundamentais na construção de um clima de
abertura. Trata-se de uma relação dialógica. A metodologia é a qualitativa, por possibilitar a
compreensão da realidade pesquisada. Os cursos a ser selecionados serão orientados pelo
critério de mais procurados na Instituição. Após avaliação do CNPq, a pesquisa deverá iniciarse em março de 2017 e finalizar-se em 2020.
Palavras-Chave: Relação pedagógica. Dependência. Vínculo.
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GRUPO DE PESQUISA: PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO
Maria Edelvacy Marinho - professor líder do grupo
maria.marinho@uniceub.br; piedesenvolvimento@googlegroups.com
No ano de 2016, o grupo de pesquisa começou a pesquisar o tema da propriedade intelectual
no ambiente digital. O objetivo é analisar se os instrumentos criados no século XVIII para a
regulação da propriedade intelectual ainda podem ser eficazes no ambiente digital. O grupo
parte da hipótese de que são necessárias alterações nos mecanismos de equilíbrio entre
proteção e acesso aos direitos de propriedade intelectual para que alcancem os objetivos
propostos com sua criação. O tema de pesquisa escolhido para o biênio 2016-2017
concentra-se na análise dos termos de uso de plataformas digitais que fornecem acesso
e produzem conteúdo na Internet. Uma vez identificados os elementos chave da pesquisa,
o grupo passará a fase de definição, para, em seguida, proceder à análise das cláusulas
contratuais das principais plataformas.
Palavras-Chave: Propriedade intelectual e desenvolvimento. Ambiente digital. Mecanismos
de equilíbrio.
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GRUPO DE PESQUISA:
RESPONSABILIDADE, CONSUMO E NOVOS DIREITOS
Héctor Valverde Santana - professor líder do grupo
hector.santana@uniceub.br; hectorvsantana@gmail.com
O presente grupo de pesquisa visa analisar as questões relacionadas à responsabilidade
civil, especialmente quanto à evolução da Ciência do Direito em relação ao fenômeno da
massificação das relações sociais e ao crescente risco imposto ao cidadão mediante a
revolução tecnológica. Destaca-se como propósito do grupo a investigação das novas formas
de prevenção e reparação dos danos entre particulares e a responsabilidade do Estado por
atos extraordinários à sua atividade específica, como catástrofe, terrorismo, entre outros.
Palavras-Chave: Responsabilidade civil. Evolução. Massificação.
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GRUPO DE PESQUISA: PESURBANOS
Ana Paula Borba Gonçalves Barros - professora líder do grupo
ana.barros@uniceub.br
João Marcos Souza Costa - professor líder do grupo
joao.marcos@uniceub.br
Embora a criação do grupo tenha ocorrido em dezembro de 2015, a pesquisa já é realizada
desde o primeiro semestre do mesmo ano, com trabalhos que permeiam desde os de
Conclusão de Curso (TCC) até os resultantes da discplina Planejamento de Transportes (PT),
ambos vinculados ao curso de Engenharia Civil. A exemplo, foi aceito no PLURIS 2016 (7º
Congresso Luso-Brasileiro de Planejamento Urbano Regional, Integrado e Sustentável, que
ocorrerá em outubro, em Maceió) o artigo com os resultados do primeiro TCC defendido no
segundo semestre de 2015, e os dois defendidos no semestre passado foram submetidos
à ANPET 2016 (Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Trasportes),
estando em fase de avaliação. Sobre os trabalhos finais na disciplina de PT (1/2015 e
2/2015), estão em fase de formatação (por dois grupos de alunos que tiveram os melhores
resultados da turma), para ser submetidos à Revista dos Transportes Públicos neste
semestre. Ambos tratam da questão do fluxo veicular nos arredores do UniCEUB: um enfoca
os estacionamentos; outro analisa o congestionamento nos semáforos da W4 e da W5,
por meio de um simulador de tráfego (AIMSUN), em parceria com a UnB. Em relação aos
trabalhos do curso de Arquitetura e Urbanismo, o resultado de um dos melhores trabalhos da
disciplina Projeto de Urbanismo (2/2015) está na etapa de formatação para ser submetido
ao VITRUVIUS (Arquitextos). Cabe salientar, que o grupo foi contemplado com duas bolsas
do CNPq (PIBIT e PIBIC – 2016/2017), que tratam da investigação na área da Mobilidade
Urbana, com ênfase nos espaços voltados às pessoas em detrimento dos veículos:
o primeiro trata do estudo da implantação de um Parklet (nos arredores do UniCEUB); o
segundo, visa estudar os espaços abertos internos da mesma instituição. No que tange a
repercussão internacional, dois eventos devem ser destacados: apresentação e publicação
dos resultados do PIC 2015/2016 (em fase de finalização) no PNUM (Portuguese Network
on Urban Morphology em julho do presente ano, em Guimarães - Portugal) e será submetido
à Revista de Morfologia Urbana (Portugal) até o início do próximo semestre; a caminhada
(Jane’s Walk Bsb), organizada pelo grupo e realizada duas vezes ao ano, no Brasil, teve edição
extra em parceria com o LXAMANHÃ (Plataforma permanente de recolha e consulta das
ideias dos cidadãos para a Lisboa de amanhã) e apoio da Câmara Municipal de Lisboa e EMEL
(Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa), em Lisboa (dia 17/07), teve
o total de 28 participantes e foi considerada um sucesso para o primeiro passeio. Em suma, a
ideia é que parcerias sejam ampliadas a outras áreas do conhecimento (tal como, psicologia,
medicina, direito), de modo a tornar a ciência sistêmica, obtendo-se, com isso, resultados
auspiciosos em 2017.
Palavras-Chave: Congressos. PIC/PIBIC/PIBIT. Jane’s Walk.
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GRUPO DE PESQUISA: SAÚDE E AMBIENTE
A COMPLEXIDADE DO ESTUDO DAS RELAÇÕES
ENTRE DANOS AMBIENTAIS E SAÚDE HUMANA
Eduardo Cyrino Oliveira Filho - professor líder do grupo
eduardo.cyrino@uniceub.br
O grupo de pesquisa em Saúde e Ambiente tem como foco de ação a busca de conhecimentos
sobre a saúde do ambiente e sua relação com a saúde humana. Há inúmeros trabalhos sobre
a importância das espécies vivas nos vários ecossistemas como indicadores da saúde do
ambiente e que, consequentemente, podem funcionar como sentinelas para potenciais
efeitos adversos à saúde da população. O desafio dos projetos e das pesquisas é complexo,
pois é necessário conhecer o ambiente, avaliar os efeitos dos poluentes sobre seus
componentes e tentar dimensionar esse dano ao nível do ecossistema. Desse modo, o grupo
de pesquisa é composto por pesquisadores e técnicos de diferentes linhas temáticas de
atuação, que, por meio de suas publicações e projetos de pesquisa individuais, contribuem,
consideravelmente, para a geração de conhecimentos envolvem as ciências da saúde e as
ciências ambientais. Os pesquisadores componentes do grupo participam, ativamente, da
orientação de estudantes de graduação e de pós-graduação que também se encontram
cadastrados no grupo. Em 2015, o grupo publicou em torno de 20 artigos completos em
periódicos e mais de 30 resumos em anais de eventos, além de orientações de teses de
doutorado, dissertações de mestrado e monografias de graduação, com resultados em
diferentes linhas temáticas dos pesquisadores do grupo. Os resultados envolvem pesquisas
para geração de conhecimentos e, em alguns casos específicos, pesquisas aplicadas a
populações humanas. Para mais detalhes sobre o grupo, os contatos devem ser feitos com
o líder, que também está disponível para a incorporação de novas linhas de pesquisa ou para
receber novas propostas de estudo.
Palavras-Chave: Poluição ambiental. Doenças ambientais. Ciências ambientais.
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GRUPO DE PESQUISA: SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Maruska Tatiana Nascimento da Silva Bueno - professora líder do grupo
maruska.silva@uniceub.br
Jairo Furtado Nogueira - professor líder do grupo
jairo.nogueira@uniceub.br
A sustentabilidade corresponde a uma temática fundamental para todas as áreas de
pesquisa, pois abrange conceitos relacionados aos diversos agentes que causam e que
são afetados por tecnologias convencionais que, em muitos casos, não garantem o
desenvolvimento, sem afetar as gerações futuras. Baseado no pressuposto, o grupo
de pesquisa em Sustentabilidade na Construção Civil iniciou um projeto de construções
sustentáveis para o Brasil, com vistas a aliar conceitos de engenharia e arquitetura aplicados
às diversas regiões do país. Estas unidades trataram de edificações do tipo hospitalar,
escolar, casa popular, mercado e parque. Percebeu-se claramente a importância de estudar
itens relacionados às condições climáticas das regiões e à economia local, tendo em vista
a escolha de materiais, serviços e mão de obra mais adequados, entre outros aspectos. Os
trabalhos encontram-se em desenvolvimento por alunos de Engenharia Civil e Arquitetura
e Urbanismo, além de profissionais habilitados que fazem parte da equipe, orientados pelos
professores do grupo e que devem agregar conhecimento específico de cada uma das áreas,
tendo em vista a proposta de unidades sustentáveis e de fácil execução, com vistas aos
melhores custos com as técnicas mais apropriadas. Para as regiões Nordeste e Sul, serão
elaborados projetos básicos de casas populares; para a região Centro-Oeste, um mercado;
para a região Norte, uma praça de convivência; para a região Sudeste, um hospital. Além
dessas atividades, o grupo deve apresentar trabalhos em congressos internacionais, neste
semestre. Foram aceitos três artigos no Congresso Internacional SBE 16 Brazil & Portugal,
que será realizado em Vitória – RS e um artigo no Congresso Internacional CINPAR 2016
em Portugal, no COBRAMSEG 2016 em Belo Horizonte, na 45a RAPv – Reunião Anual
de Pavimentação, no 19º ENACOR – Encontro Nacional de Conservação Rodoviária em
Brasília. Nos artigos mencionados, foram tratados assuntos relacionados a materiais não
convencionais sustentáveis, como tijolos de solo e cimento com fibra de sisal, blocos de
concreto com resíduo da construção e demolição (RCD), fibra de pneu triturado, orçamento
comparativo entre escolas executadas com materiais não convencionais em substituição
aos convencionais, orçamento de obras rodoviárias com pavimentos rígidos, utilizando RCD,
comparado a obras dessa natureza, utilizando concreto convencional.
Palavras-Chave: Sustentabilidade. Materiais não convencionais. Orçamento.
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GRUPO DE PESQUISA: TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
Mônica Soares Velloso - professora líder do grupo
monica.velloso@uniceub.br
João Marcos Souza Costa - professor líder do grupo
joao.marcos@uniceu.br
O grupo de pesquisa Transportes e Mobilidade Urbana do UniCEUB tem como objetivo
disseminar conhecimentos referentes à engenharia de transportes mediante estudos e
análises a ser realizados pelos pesquisadores, tendo como princípio abordagens sistêmicas
e multidisciplinares como suporte ao desenvolvimento econômico, tecnológico e social do
país. As linhas de pesquisas têm como foco o enfrentamento dos mais diversos problemas
do setor com ênfase nas questões afetas ao planejamento, à mobilidade urbana e ao
comportamento humano. Em síntese, o grupo de pesquisa estuda: os aspectos gerais de
planejamento de sistemas de transportes, desenvolvendo técnicas e modelos de avaliação,
previsão e simulação para o planejamento de transportes; as políticas de mobilidade urbana
no país, de forma a apresentar propostas para solucionar problemas técnicos, sociais e
econômicos que envolvem diferentes modais de transporte de passageiros públicos e
privados, além de desenvolver métodos e técnicas voltados ao gerenciamento e ao controle
do tráfego motorizado e não motorizado; a forma pela qual o comportamento humano
impacta, de maneira direta e/ou indireta, a circulação viária, propondo medidas de redução
de acidentes de trânsito, de campanhas educativas e de fiscalização que levem à mudança
de atitude e comportamento dos usuários.
Palavras-Chave: Planejamento de transportes. Simulação e modelos de tráfego. Políticas de
mobilidade urbana. Comportamento humano.
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SISTEMA PARA O DESENVOLVIMENTO
DE TREINADORES DE RENDIMENTO
André Almeida Cunha Arantes - UniCEUB/FACES - Educação Física
andre.arantes@uniceub.br
Marcelo Guimarães Boia do Nascimento - UniCEUB/FACES - Educação Física
marcelo.boia@uniceub.br
Sérgio Adriano Gomes - UniCEUB/FACES - Educação Física
sergio.gomes@uniceub.br
Bruno Savini
Técnico do time de Basquete do UniCEUB
A justificativa da importância deste tema pode ser percebida nos trabalhos de Bosscher,
segundo o qual o sistema de esporte de rendimento é baseado em nove pilares, entre os
quais, a provisão e a qualificação de técnicos esportivos têm sido apontadas pelo Sports
Policy Factors Leading to International Sporting Success – SPLISS como das mais relevantes
para a obtenção de resultados esportivos. Países com desempenho de destaque nos
Jogos Olímpicos, como, por exemplo, a França, a Austrália e o Canadá, têm investimentos
significativos na provisão e na formação de treinadores. Por outro lado, o Brasil apresenta
investimentos abaixo daqueles aportados por países de sucesso esportivo.
Palavras-Chave: Esporte de rendimento. Qualificação de técnicos esportivos. Formação de
treinadores.
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ÉTICA NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Celeida Belchior Garcia Cintra Pinto - UniCEUB/FACES - Educação Física
celeida.pinto@uniceub.br
Gilberto Oliveira Brandão - UniCEUB/FACES - Fisioterapia
gilberto.brandao@uniceub.br
Lourdete Rejane Ferro Zago - UniCEUB/FACES - Comunicação Social
lourdete.zago@uniceub.br
Lucas Alves Amaral - UniCEUB/FACES - História
lucas.amaral@uniceub.br
O objetivo da mesa Ética no contexto da formação profissional é discutir a importância da cidadania
e da ética nos diversos espaços da formação, no ensino universitário e na atuação profissional,
envolvendo a bioética. A cidadania expressa-se mediante um conjunto de direitos e deveres que dá
à pessoa a possibilidade de participar, ativamente, da vida e do governo de seu povo. Sua dimensão
política diz respeito à participação do cidadão nas decisões do governo, por meio do direito de
votar e ser votado, de manifestar se publicamente e de organizar-se em partidos. Acrescentase a possibilidade de utilizar a formação e a atuação profissional como recurso de participação
cidadã na sociedade, mediante práticas comunitárias e educativas, assessorias populares, projetos
de extensão ou voluntariado. A atuação profissional representa excelente meio de reflexão e
intervenção social junto à sociedade democrática, contribuindo para a construção de perspectivas
de atuação que valorizem a diversidade cultural e a defesa de direitos humanos, econômicos,
sociais, culturais e ambientais. O desenvolvimento de dons e talentos individuais e seu exercício por
meio da prática profissional, munindo-se de princípios éticos norteadores, como a solidariedade e
a defesa da dignidade humana, devem ocorrer por meio de espaços de educação formal e informal.
Assim, discutir a relação que se estabelece entre ética e educação envolve aspectos importantes
para sua compreensão à luz da concepção da educação integral, preconizada pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – 9394/96 e pelas quatro competências básicas da Educação
para o novo milênio – UNESCO. O profissional deve ser formado integralmente, no que tange às
competências do “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver”, “aprender a ser”.
Desse modo, o profissional desenvolverá o seu conhecimento de forma integral e contextualizada,
comprometendo-se a atuar profissionalmente, de modo competente e ético. Os novos contextos
sociais que motivam a mudança dos comportamentos e a regulação das interações sociais,
decorrentes do desenvolvimento científico e avanços tecnológicos propiciam novas questões para
ser resolvidas no âmbito ético. A bioética propõe fundamentação teórica para decisões profissionais
sobre reprodução assistida, eutanásia, transplante de órgãos. Esses novos contextos exigem
abordagens multiprofissionais baseadas na ética principialista, firmada na justiça, na beneficência,
que considere o respeito aos direitos humanos, à justiça social e à sustentabilidade.
Palavras-Chave: Cidadania. Ética. Bioética. Educação.
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LINGUAGEM NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
Cátia Regina Braga Martins - UniCEUB/FACES - Letras
catia.martins@uniceub.br
André Luís Gomes Moreira - UniCEUB/FACES - Engenharia Civil
andre.moreira@uniceub.br
Elda Alves Oliveira Ivo - UniCEUB/FACES - Letras
elda.ivo@uniceub.br
A humanização e o investimento no bem-estar do paciente têm sobressaído nas discussões
na área da saúde. A proficiência e a adequação da linguagem do profissional de saúde
para a melhoria do atendimento perpassa o aprimoramento da capacidade e da habilidade
de comunicação. Além do conhecimento específico, torna-se necessária a eficiência de
habilidades para a comunicação adequada que priorize a qualidade do relacionamento
humano, haja vista muitas dificuldades enfrentadas pelos usuários da saúde que podem
ser amenizadas quando se ouvem, compreendem, acolhem, consideram as queixas e as
necessidades. A formação institucional trabalha, seriamente, com essa perspectiva, e,
nesse sentido, o curso pretende reforçar o conhecimento teórico-prático dos aspectos que
envolvem a modalização e a comunicação entre o profissional e o paciente, com vistas às
escolhas e às associações adequadas de palavras, com a finalidade de produzir os sentidos e
expressar os enunciados mais eficientes a ser produzidos no contexto profissional.
Palavras-Chave: Proficiência e adequação da linguagem. Profissional de saúde.
Relacionamento humano.
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A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO ORAL POR ESTUDANTES DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
Rafael Voigt Leandro - UniCEUB/FACES - Letras
rafael.leandro@uniceub.br
Esta comunicação constitui um relato de experiência docente a respeito de atividades de
prática de exposição oral desenvolvidas na disciplina de Língua Portuguesa do UniCEUB,
ofertada a turmas de Relações Internacionais (REL) entre o segundo semestre de 2015 e
o primeiro semestre de 2016, no campus I de Taguatinga. Tem por objetivo reconstruir o
percurso teórico e metodológico utilizado pela disciplina de Língua Portuguesa com alunos
do curso de REL, na elaboração de estratégias discursivas para situações sociocomunicativas
de produção de gêneros textuais orais específicos daquela área de formação. Trabalha-se
com a noção de que gênero textual configura um enunciado relativamente estável, moldado
em interações recorrentes entre membros de uma sociedade, em determinado contexto de
uso linguístico. Mediante essa noção, os graduandos em REL estabelecem nova perspectiva
de interesse sobre os gêneros textuais de suas práticas comunicativas profissionais. Nas
atividades de exposição oral, relatadas nesta oportunidade, dá-se atenção a três gêneros
textuais empregados, com frequência, por analistas internacionais em reuniões diplomáticas,
a saber: Documento de Posição Oficial (DPO), acordo e nota à imprensa. Esses gêneros
textuais pertencem ao que se pode chamar de contínuo entre escrita e fala, uma vez que
são produzidos como textos escritos e retextualizados na modalidade oral. Este relato de
experiência pretende discutir aspectos discursivos inerentes à estratégia sociocomunicativa
de retextualização daqueles gêneros de comunicação pública, especialmente quando
produzidos em uma simulação de reunião dos países-membros do Conselho de Segurança
da ONU, para discussão de um tema contemporâneo problemático, como a questão dos
refugiados sírios.
Palavras-Chave: Situações sociocomunicativas. Gênero textual. Escrita e fala.
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LINGUAGEM NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS
Sandra Araújo de Lima da Silva - UniCEUB/FACES - Letras
sandra.silva@uniceub.br
Érika Hoth Guerra Sather - UniCEUB/FACES - Letras
erika.sather@uniceub.br
Rosi Valéri Araújo Corrêa - UniCEUB/FACES - Letras
rosi.araujo@uniceub.br
Rafael Voigt Leandro - UniCEUB/FACES - Letras
rafael.leandro@uniceub.br
A comunicação é elemento basilar nas relações humanas. Nas práticas profissionais,
é um fator fundamental na operacionalização dos trabalhos prestados. A linguagem,
mais que mediadora de ideologias é, em si mesma, ideológica. Refletir sobre a linguagem
dos profissionais de comunicação e tecnologias significa pensar sobre a mediação
de conhecimentos, sobre os lugares sociais ocupados e manifestados por esses profissionais
no exercício de seus ofícios e no fazer tecnológico. Pretende-se desenvolver uma reflexão
sobre a relação entre a linguagem do profissional de comunicação e tecnologias e suas
representações sociais.
Palavras-Chave: Comunicação. Linguagem. Ideologia. Tecnologia.
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POESIA, SEMIÓTICA E PUBLICIDADE: UMA LEITURA DE MUNDO
Sandra Araújo de Lima da Silva - UniCEUB/FACES - Letras
sandra.silva@uniceub.br
Cláudia Maria Busato - UniCEUB/FACES - Comunicação Social
claudia.busato@uniceub.br
Este trabalho objetiva analisar 4 propagandas veiculadas na televisão e na Internet,
observando de que forma a linguagem poética está presente na linguagem publicitária. Para
esta análise, utilizam-se fundamentos da semiótica como arcabouço teórico, na tentativa de
evidenciar como elementos do cotidiano são alçados de seu caráter corriqueiro e ordinário,
para o patamar do extraordinário, do sublime. A propaganda, ao empregar uma linguagem
que tenta influenciar o comportamento do consumidor, inúmeras vezes, faz uso de uma
linguagem metafórica, condensada, que diz muito em poucas palavras, como a poesia. Dessa
forma, pretende-se discutir como a criação poética se aproxima da criação publicitária.
Palavras-Chave: Poesia. Semiótica. Publicidade. Metáfora. Propaganda.
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PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS:
PROCESSOS EXCLUDENTES EM DISCUSSÃO
Ana Flávia do Amaral Madureira - UniCEUB/FACES - Psicologia
ana.madureira@uniceub.br
José Bizerril - UniCEUB/FACES - Psicologia
jose.bizerril@uniceub.br
Leonardo Cavalcante de Araújo Mello - UniCEUB/FACES - Psicologia
leonardo.mello@uniceub.br
Marília de Queiroz Dias Jácome - UniCEUB/FACES - Psicologia
marilia.jacome@uniceub.br
A mesa-redonda proposta tratará das relações entre psicologia, educação e direitos humanos,
com foco na análise de processos excludentes, presentes na nossa sociedade, considerando
diferentes marcadores sociais, como, por exemplo, gênero, orientação-afetivo sexual, classe
social e pertencimento étnico-racial. Os integrantes da mesa-redonda compartilham a
preocupação com a expansão significativa da influência de discursos ancorados no ódio e
na intolerância em relação a grupos sociais. Tal fenômeno é constatado em diversos países
na atualidade, incluindo o Brasil. Em termos éticos, não se deve ignorar o crescimento de
determinados discursos sociais extremamente danosos à convivência entre as pessoas e que
comprometem, seriamente, o respeito aos direitos humanos. A psicologia, enquanto ciência
e campo de atuação profissional, apresenta como um dos seus principais compromissos
éticos a promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Para tanto, a formação em
psicologia deve, necessariamente, superar o tradicional olhar individualista e patologizante
que, historicamente, marcou e, de certa forma, ainda marca a área. É essencial, portanto, a
promoção de discussões críticas em sala de aula, na direção da construção de perspectivas
amplas, historicamente e culturalmente contextualizadas, sobre os inúmeros processos
excludentes que fomentam a violência e o sofrimento tanto físico como psicológico em
tantas pessoas na sociedade. Portanto, questões relativas à exclusão e à intolerância devem
ser contempladas de diferentes formas, nas diversas disciplinas que integram o currículo dos
cursos de graduação em psicologia no país. Tal integração deve ocorrer de forma transversal,
valorizando os diálogos interdisciplinares, e em sintonia com os desafios contemporâneos.
Palavras-Chave: Psicologia. Educação. Direitos Humanos. Formação em Psicologia.
Desconstrução de mecanismos excludentes.
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INSERÇÃO DO PROFISSIONALISMO NO CONTEXTO
HOSPITALAR NO CURSO DE MEDICINA DO UNICEUB
Tania Inessa Martins de Resende - UniCEUB/FACES - Psicologia
tania.resende@uniceub.br
Eliana Mendonça Vilar Trindade - UniCEUB/FACES - Medicina
eliana.trindade@uniceub.br
Alberto Vilar Trindade - UniCEUB/FACES - Medicina
alberto.trindade@uniceub.br
A abordagem mais pragmática do profissionalismo será promovida pela inserção desta
competência no contexto hospitalar do HRAN e pelo envolvimento dos estudantes com
significativas experiências integradas a diversos tipos de conteúdo, como o raciocínio
clínico, e será construída mediante conhecimentos e desenvolvimento de competências
interdisciplinares. Essa experiência inicial deverá fornecer subsídios para treinamento de
outros docentes engajados na meta de fortalecimento da formação humanística diferenciada
do futuro médico. Os estudantes serão convidados à promoção da consciência sociológica,
do pensamento interdisciplinar e da compreensão das dimensões econômico-política dos
cuidados de saúde. A inserção do profissionalismo no contexto hospitalar fortalece este
processo de amadurecimento emocional e intelectual do mesmo, visto que representará uma
fonte de apoio ao estudante e criará a oportunidade para que cada um deles possa receber
devolutivas mais pontuais acerca da qualidade da relação estabelecida com o paciente.
A inserção do profissionalismo no contexto hospitalar deverá estar vinculada à técnica
pedagógica denominada medicina narrativa. Os estudantes serão incentivados a produzir
narrativas mediante o atendimento supervisionado dos professores que trabalham com o
tema no curso de Medicina. A narrativa médica não é recente. Peças de ficção médica são
frequentes na literatura e em tantos outros meios de comunicação de massa. Escritos leigos,
descrevendo experiências com o adoecer, popularizaram-se e encontram espaços assíduos
na imprensa. Os médicos, por seu turno, têm-se interessado em narrar aos seus pares ou ao
público leigo as experiências singulares que viveram, ao cuidar de seus pacientes, ou as com
o próprio adoecimento. No percurso da formação médica, estudantes, internos e residentes,
frequentemente, vêm-se envolvidos com a narrativa tanto oral como escrita na forma de
histórias clínicas ou pequenos relatos.
Palavras-Chave: Contexto hospitalar. Raciocínio clínico. Competências interdisciplinares.
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PARA ALÉM DE CAIO E TÍCIO: UM ENCONTRO COM A REALIDADE NO ENSINO DO
DIREITO PENAL E DO PROCESSO PENAL
Antonio Henrique Graciano Suxberger - UniCEUB/FAJS - Direito
antonio.suxberger@uniceub.br
Soraia da Rosa Mendes - UniCEUB/FAJS - Direito
soraia.mendes@uniceub.br
A atividade proposta pretende discutir o ensino das Ciências Criminais nos cursos de Direito,
nos níveis de graduação e de pós-graduação (stricto e lato sensu). Tomando como ponto de
partida o ensino ainda centrado na compreensão dos Códigos e das leis específicas que
tipificam crimes e conformam os processos da intervenção penal do Estado, os autores
pretendem destacar a necessidade de questionar a respeito da intervenção penal do Estado
no funcionamento do controle social, fenômeno que demonstra inegável viés político.
Rechaçando a compreensão etiológica do fenômeno criminoso ou do chamado delinquente,
os proponentes apresentam e discutem a necessária contribuição do estudo do poder político
que representa o direito penal no Estado contemporâneo. Sem descuidar da compreensão
dogmática, que é necessária ao operador do Direito, pretende-se questionar as concepções
que impedem a visibilidade de sujeitos ou grupos sociais (mulheres, negros, jovens adultos
sem inserção no mercado de trabalho) afetados pelo funcionamento do sistema de justiça
criminal. Perquire-se qual modelagem de ensino jurídico pode permitir uma tomada histórica
de consciência também no campo das Ciências Criminais, com vistas à assunção de um
referencial pedagógico operante, isto é, hábil a desencadear, nas esferas teórica e prática,
processos que conduzam à formação de profissionais possuidores de uma concepção de
mundo racionalizada, antidogmática, participativa e transformadora, inserida num marco
histórico-concreto de prática cotidiana insurgente, dos conflitos, das interações sociais
e das necessidades humanas essenciais. Para tanto, serão mencionadas as contribuições
do pensamento criminológico e da política criminal nos temas de direito penal e processual
penal, para indicar a necessidade de um estudo contextualizado não só em face dos demais
saberes criminais, mas também do contexto em que está inserido o estudante das Ciências
Criminais.
Palavras-Chave: Criminologia. Política Criminal. Ensino jurídico. Pensamento crítico.
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PERFIL DE PESQUISADORES DE SUCESSO
Angelica Toffano Seidel Calazans - UniCEUB/FATECS - Análise de Desenvolvimento de Sistemas

angélica.calazans@uniceub.br

Eduardo José Ribeiro de Castro - UniCEUB/FATECS - Análise de Desenvolvimento de Sistemas

eduardo.castro@uniceub.br

Roberto Avila Paldês - UniCEUB/FATECS - Análise de Desenvolvimento de Sistemas

roberto.paldes@uniceub.br

Aline Sales Rodrigues Pinto - Pós-Graduanda em Engenharia de Requisitos de Software

aline.ssrp@gmail.com

Daniela Desiderio Ferreira - Pós-Graduanda em Engenharia de Requisitos de Software

danydesy@gmail.com

Viviane dos Santos Ferreira - Pós-Graduanda em Engenharia de Requisitos de Software

vivivas10@gmail.com

A Engenharia de Requisitos (ER) é reconhecida como atividade-chave do processo de
desenvolvimento de software. Especialmente para o desenvolvimento de produtos voltados
para o mercado, apresenta desafios na disciplina de ER. Apesar da existência de estudos que
tratam dessas dificuldades, dificilmente, os resultados das pesquisas são transferidos para
integrar a prática industrial. Este trabalho tem como objetivo prover o perfil do pesquisador
em requisitos de software, uma visão geral da sua formação e as pesquisas acadêmicas.
Para isso, foram escolhidos cinco nomes do contexto acadêmico brasileiro de estudiosos
da Engenharia de Requisitos: Jaelson Castro, Júlio Cesar Sampaio do Prado Leite, Fernanda
Maria Ribeiro de Alencar, Silvio Romero de Lemos Meira e Luiz Eduardo Galvão Martins.
Palavras-Chave: Pesquisador. Engenharia de Software. Engenharia de Requisitos.
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ABORDAGENS E ORIENTAÇÕES DA ENGENHARIA
DE REQUISITOS DE SOFTWARE
Angelica Toffano Seidel Calazans - UniCEUB/FATECS - Análise de Desenvolvimento de Sistemas

angélica.calazans@uniceub.br

Eduardo José Ribeiro de Castro - UniCEUB/FATECS - Análise de Desenvolvimento de Sistemas

eduardo.castro@uniceub.br

Roberto Avila Paldês - UniCEUB/FATECS - Análise de Desenvolvimento de Sistemas

roberto.paldes@uniceub.br

Tiago Pincowscy Cardoso Maia - Pós-Graduado em Engenharia de Requisitos de Software

tiagomaia@gmail.com

Fernanda Graciele Rocha de Miranda - Pós-Graduanda em Engenharia de Requisitos de Software

fgraciele23@gmail.com

Mariana Barbosa da Silva Oliveira - Pós-Graduanda em Engenharia de Requisitos de Software

mari19mbs@gmail.com

Paulo Hiroyuki Maruno Justino - Pós-Graduando em Engenharia de Requisitos de Software

paulohiroyuki@gmail.com

Discute-se a pesquisa realizada para investigar as abordagens adotadas pelos profissionais
da Engenharia de Requisitos. O estudo realiza uma revisão sistemática da literatura sobre as
orientações usualmente adotadas, considerando as mais citadas no meio acadêmico. Para a
seleção, levou-se em consideração o interesse das pesquisas por determinadas orientações
existentes. Para isso, foram consultados os dados disponibilizados pelas bases da Web of
Science e os do Google Acadêmico. A avaliação dos resultados analisou o período de 1994 a
2015 (20 anos). Em primeiro momento, foi definida a metodologia de pesquisa voltada para a
seleção dos trabalhos no contexto da investigação. Para tanto, empregaram-se questões de
pesquisa para identificar a qualidade e a adequação dos trabalhos. Obtiveram-se 184 artigos
para a análise, ou seja, que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão explicitados.
Como resultado, verificou-se que as abordagens Goal, Scenario e Object-oriented são as que
revelaram maior impacto, considerando o quantitativo de artigos encontrados e o número
de citações. Aproximadamente, a metade dos trabalhos selecionados tem experimentação
associada. Nesse caso, a maior parte das experimentações foram encontradas no contexto
industrial. A pesquisa permite ampliar e complementar outros trabalhos semelhantes,
uma vez que quase a totalidade dele avalia as abordagens e a orientação da Engenharia de
Requisitos de acordo com as técnicas empregadas em fases específicas do ciclo de vida.
Palavras-Chave: Revisão da literatura. Metodologias. Engenharia de Requisitos.
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ANTIMATÉRIA – QUEBREI. E AGORA?
Erika de Farias Lisboa - UniCEUB/FATECS - Administração
erika.lisboa@uniceub.br
Alexandre Gomes - UnB
alegomes@gmail.com
Fabricio Buzeto - Bxblue
fabricio@buzeto.com.br
Flávio Alves - Novatics
flaviof.alves@gmail.com
Gabriela Barreto Alberton - UniCEUB/FATECS
gabriela.alberton@uniceub.br
Denise Gonçalves Ramos - UniCEUB/FACES
denise.ramos@uniceub.br
Cresce em grande escala o índice de abertura de empresas focalizadas na inovação de
tecnologias. No entanto, embora dotados de conhecimento técnico e tecnológico, são poucos
os interessados em empreender de forma inovadora que têm visão estratégica e sistêmica
de mercado, além da falta de experiência e preparo, ao lidar com as oportunidades que
identificam. Diante desse desafio, o ecossistema de inovação buscou novos programas de
capacitação, orientação e mentoria. Neste formato, conhecer as falhas e os caminhos que têm
mais probabilidade de dificultar a continuidade de um empreendimento de inovação torna-se
imprescindível. Por sua vez, espelhar-se em grandes profissionais que alcançaram o sucesso
empresarial torna possível aprender com as falhas cometidas por aqueles que encontraram
percalços ao longo de sua trajetória empreendedora. Dessa forma, o objetivo desta mesaredonda é proporcionar ao futuro empreendedor uma visão que vá além do passo a passo de
montagem de uma startup, ou seja, alertar e orientar quantos aos benefícios e aos malefícios
de algumas oportunidades relativas aos tipos de negócios em questão. Na oportunidade,
expõem-se as experiências de cada convidado, ao falar sobre como conseguiram passar por
dificuldades, e a forma como tomariam decisão com o conhecimento e a experiência que têm
atualmente.
Palavras-Chave: Startup. Fracasso. Empreendedorismo.
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SAINDO DA CAIXINHA: EMPRESA TRADICIONAL E EMPRESA INOVADORA
Erika de Farias Lisboa - UniCEUB/FATECS - Administração
erika.lisboa@uniceub.br
Marcello Alvares da Silva Velloso Ferreira - Empresa Brasal
mvelloso@brasal.com.br
Pedro Pablo - Nimbus/TI
pedro.pablo@nimbusti.com
Gabriela Barreto Alberton - UniCEUB/FATECS
gabriela.alberton@uniceub.br
Denise Gonçalves Ramos - UniCEUB/FACES
denise.ramos@uniceub.br
Em um contexto em que a concorrência cresce cada vez mais, a inovação é importante
diferencial para o sucesso de uma empresa, pois é capaz de gerar vantagens competitivas,
e isso se deve a uma cultura que é estabelecida a médio e longo prazo, na empresa. Mas,
antes de tudo, é preciso que as empresas se conscientizem sobre a importância de inovar, e,
mediante a consciência marcada pela vontade de destacar-se no empreendedorismo, criar
um ambiente favorável para que novas ideias surjam. A inovação não deve ser percebida
apenas no fim, mas em todo o processo do negócio. São ações diárias, constantes que devem
partir de toda equipe. Inovar significa simplificar, de forma eficaz e sustentável, processos
que geram benefícios à empresa e aos seus consumidores. De forma geral, uma empresa
inovadora está atenta a novas parcerias, à fidelização de seus clientes, além de aventurarse em novos mercados, agregar valor a sua marca e, mais do que aumentar suas receitas,
estabelecer um ambiente saudável que motive os funcionários, fazendo que se sintam felizes
e orgulhosos por trabalhar em uma empresa onde suas ideias sejam consideradas e postas
em prática. O preço que uma empresa está disposta a pagar para ser duradoura, exclusiva e
ter serviços e produtos que agreguem valor para seus clientes será minimizado se se dispõe
a inovar. Mediante experiências de uma grande empresa, esta palestra tem como objetivo
mostrar que um dos principais segredos para o sucesso é a inovação, que deve ser inserida
na cultura organizacional das empresas, fazendo que se gerem mudanças positivas para as
empresas e seus clientes.
Palavras-Chave: Empresa tradicional. Empresa inovadora. Empreendedorismo.
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL: YUNUS E UNICEUB
Erika de Farias Lisboa - UniCEUB/FATECS - Administração
erika.lisboa@uniceub.br
Vitor Belota - YUNUS Negócios Sociais
vitor.belota@yunusnegociossociais.com
Marilene Pereira de Castro - UniCEUB - CASULO, Incubadora de Empresas do UniCEUB
marilene.castro@uniceub.br
Brunna Mendes Feitosa dos Santos - UniCEUB/FACES - Psicologia
brunna.xy@gmail.com
O empreendedorismo social é caracterizado como a capacidade de identificar, nos problemas
sociais, uma oportunidade de empreender e produzir mudanças significativas na sociedade.
Apesar de utilizar as mesmas ferramentas do empreendedorismo comercial, o que difere
o empreendedorismo social são seus objetivos, os impactos gerados para a sociedade e
a importância dada aos problemas da coletividade. Os negócios sociais apresentam uma
dimensão maior nas relações do que apenas a satisfação de uma necessidade do consumidor
e a geração de lucro para o empreendedor, pois suprem uma tríade de interesses, composta
pelos empreendedores que esperam da organização o maior valor possível em retorno ao
capital investido, pelo grupo social que tem suas necessidades atendidas e pela sociedade
que se beneficia das melhorias geradas. O empreendedorismo social também se apresenta
como projetos realizados por empresas com uma política de responsabilidade social e como
projetos sociais que não estão ligados à criação de renda, mas que se enquadram nessa
categoria. A questão a ser respondida é: como o empreendedorismo social pode convergir
com a necessidade da população, de forma que agregue valor social e econômico, e como
isso tem sido feito? A mesa-redonda tem como objetivo embasar a formação de opinião
dos ouvintes, possibilitar um posicionamento consciente acerca do tema, apresentar casos
reais de sucesso de como esse tipo de empreendimentos se dissemina no Brasil e quais os
desafios são enfrentados, para alcançar o sucesso. Além disso, os componentes da mesa
tratam das atividades e das expectativas diante da parceria entre a Yunus e o UniCEUB.
Palavras-Chave: Empreendedorismo social. Negócios de impacto. Sociedade.
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“COMER OU NÃO COMER: EIS A QUESTÃO!”
A SITUAÇÃO ATUAL DOS TRANSGÊNICOS NO BRASIL
Erika de Farias Lisboa - UniCEUB/FATECS - Administração
erika.lisboa@uniceub.br
Patrícia Barbosa Pelegrini - Diagene Diagnósticos Moleculares LTDA-ME
patrícia.pelegrini@diagene.com.br
Atualmente, quase 100% das cultivares de soja plantados no Brasil são transgênicos. Para o
milho e o algodão, a situação também é similar, já que mais de 70% dessas duas cultivares
plantas no país são variedades transgênicas. Ao mesmo tempo, a canola, por exemplo, é
importada de países cuja predominância consiste no plantio de variedades geneticamente
modificadas (GM). Assim, diversos alimentos consumidos, tais como, óleos de cozinha,
salgadinhos, biscoitos e massas, contêm, parcialmente ou em sua totalidade, materiais GM.
Considerando essa premissa, grande parte do que é consumido hoje, no Brasil é composto
por alimentos GM. Em paralelo, programas governamentais e políticas públicas atualizam
suas normas, no sentido de criar rígido sistema de avaliação e controle de transgênicos, a fim
de liberar eventos genuinamente seguros para organismos não alvo e, principalmente, com
efeito reduzido no ecossistema. No entanto, para a população, fica a dúvida: consumir ou não
consumir alimentos com material GM? Em razão da polêmica causada no início do século XXI
sobre a segurança dos alimentos GM, passou-se a questionar a verdadeira segurança para a
saúde humana desses produtos. Todavia, ainda há verdades e mentiras escondidas sobre as
consequências de plantas e alimentos GM para o ecossistema e a saúde humana.
Palavras-Chave: Transgênicos. Alimentos. Segurança.
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COOPERAÇÃO ACADEMIA – EMPRESA PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – UM ESTUDO DE
CASO
Abiezer Amarilia Fernandes - UniCEUB/FATECS - Engenharia Elétrica
abiezer.fernandes@uniceub.br
Luciano Henrique Duque - UniCEUB/FATECS - Engenharia Elétrica
luciano.duque@uniceub.br
Mariana Queiroz - Grupo SAGE
mariana@gruposage.com.br
Energia é matéria-prima. Vive-se um racionamento imposto pela carga tarifária. A experiência
aponta para um caminho de forte inadimplência e o estímulo aos desvios de energia. Nesse
contexto, é importante conhecer a relação legal entre consumidor e distribuidora quanto à
demanda contratada e às bandeiras tarifárias. Diante da complexidade do assunto, uma das
principais questões é: como se sustentar diante da situação? Sustentabilidade é um tema
que entrou de forma definitiva, na agenda da sociedade. Um exemplo significativo está na
importância que a sustentabilidade corporativa ganhou nos últimos anos. De um conceito
vago, tornou-se imperativo para o sucesso das instituições que precisam atender à demanda
da sociedade, superando os obstáculos do cotidiano. Sustentabilidade corporativa requer
negócios amparados em boas práticas de governança e benefícios sociais e ambientais,
influenciando ganhos econômicos à competitividade e ao sucesso das organizações. Com
embasamento técnico, chega-se a uma resposta para questão: Eficiência Energética (EE).
Por concepção, a EE dissemina a correta aplicação de produtos e processos, tais como,
fontes de energia renováveis, novos materiais e procedimentos de natureza cultural. Isso fez
que o trinômio UniCEUB, CEB e Grupo SAGE se unisse em cooperação, com objetivo comum
de tornar reais conceitos de eficiência em universo acadêmico. Abre-se uma janela de
oportunidade de participação ampla, garantindo espaço competitivo e inovador. O painel de
discussão sobre o tema discutirá, com profundidade, a eficiência energética e os dispositivos
legais de auxílio à autogeração por exemplo, explorando o case UniCEUB/CEB.
Palavras-Chave: Energia. Sustentabilidade. Eficiência energética.
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NÓS, AS CONSTITUCIONALISTAS: POR UMA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL DO
FEMININO NO UNICEUB
Betina Günther Silva - UniCEUB/FAJS - Direito
betina.silva@uniceub.br
Christine Oliveira Peter da Silva - UniCEUB/FAJS - Direito
christine.silva@uniceub.br
A proposta de um painel formado somente por professoras de direito constitucional
do UniCEUB tem por objetivo refletir sobre as condições de possibilidade analíticas e
pragmáticas de uma hermenêutica constitucional feminina, propondo diálogo com a
doutrina de Bruce Ackerman e Catharine MacKinnon. A constatação de que a voz das
mulheres não está presente nos eventos acadêmicos de Direito Constitucional e de que as
referências doutrinárias em Direito Constitucional no Brasil não correspondem à produção
acadêmica de mestras e doutoras dessa área estimula a pesquisa sobre as causas principais
do fenômeno do silêncio das constitucionalistas brasileiras. O painel proposto busca dar voz
às professoras de Direito Constitucional que lecionam disciplinas de direito constitucional
no ano de 2016, no curso de Direito do UniCEUB, para dar visibilidade à produção acadêmica
doutrinária feminina, em busca de premissas que possam contribuir para a construção de
uma hermenêutica constitucional feminina. A metodologia será a apresentação de temas
relevantes da doutrina constitucional pelas professoras, com o intuito de compilar os
resultados em painel ilustrativo das linhas de pesquisa, projetos e ideias dessas professoras
e pensadoras do direito constitucional contemporâneo no Brasil. Ao estimular o encontro
das professoras para falar sobre hermenêutica constitucional, teoria da constituição,
direitos fundamentais, separação de poderes, processo legislativo, federalismo e controle
de constitucionalidade, pretende-se encontrar características da hermenêutica feminina
no discurso das professoras. A pesquisa proposta apresenta-se relevante em razão da
ausência de dados disponíveis sobre as constitucionalistas brasileiras, o que constitui
o primeiro óbice à pretensão de construir as bases analíticas e pragmáticas de uma
hermenêutica constitucional feminina. Como resultado provisório, a conclusão é a de que as
constitucionalistas do UniCEUB têm contribuição substancial para a doutrina constitucional
do país em tom feminino e original.
Palavras-Chave: Direito constitucional. Feminismo jurídico. Hermenêutica constitucional
feminina.
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DIVERSIDADE DE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO:
FUNDAMENTOS DA DEFECTOLOGIA
Ingrid Lilian Fuhr Raad - UniCEUB/FACES - Psicologia
ingrid.raad@uniceub.br
O presente minicurso tem como proposta discutir a respeito das questões ligadas ao processo
de desenvolvimento psicológico de pessoas que são diagnosticadas como deficientes.
Para isso, pretende-se refletir sobre a ideia que concebe o desenvolvimento psicológico
do homem como um processo dialético complexo de transformações qualitativas das
diversas funções psíquicas. Será adotada a teoria histórico-cultural de Vigotski, que se opõe
à visão hegemônica em nossa sociedade. Para Vigotski, uma constituição psicofisiológica
diferenciada pode ensejar um modo diverso, singular e qualitativamente diferente de
desenvolvimento psicológico e não apenas uma variante quantitativa do tipo normal. Na
sociedade contemporânea, a visão hegemônica da medicina, da psicologia e da pedagogia
concebe que qualquer forma de desenvolvimento que se diferencie do padrão, do que se
estabelece como normal é patológica. Segundo esse modo de ver, o conceito de deficiência
ancora-se na ideia de mal funcionamento, de imperfeição e de incompletude. Entre as
questões que se pretendem discutir, encontram-se as de caráter social amplo, como, por
exemplo, as ligadas ao movimento da inclusão escolar. A escola colabora para instaurar a
realidade da deficiência, uma vez que cumpre esse papel, ao dedicar-se ao adestramento dos
sentidos segundo o método de ensino visual-direto, e desenvolver atividades que seguem
um currículo reduzido, restrito a conteúdos adaptados aos diagnósticos que envolvem,
essencialmente, as funções psicológicas elementares, justamente as menos educáveis.
Palavras-Chave: Desenvolvimento psicológico. Deficiência. Teoria histórico-cultural.
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PESQUISA EMPÍRICA EM DIREITO NO BRASIL:
DESAFIOS E MODOS DE FAZER
Carolina Costa Ferreira - UniCEUB/FAJS - Direito
carolina.ferreira@uniceub.br
A pesquisa empírica em Direito ocupa mais espaço no meio acadêmico, resistindo a um
ensino jurídico meramente reprodutor de conteúdos. Docentes e discentes têm percebido
que é necessário produzir dados sobre o funcionamento das instituições jurídicas, em
relação aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e, depois, compartilhá-los para que
possam ser utilizados para a reflexão sobre a propositura de políticas públicas. Considerando
a vocação do curso de Direito do UniCEUB para a discussão de temas que influenciem na
formulação, na execução e na avaliação de políticas públicas, as pesquisas empíricas tornamse mais relevantes. Porém, a diversidade de métodos e visões pode confundir o/a estudante
de Direito interessado/a em aplicá-los. O minicurso tem o objetivo de discutir as diversas
formas de pesquisas empíricas em Direito empregadas para produzir dados e discuti-los.
No primeiro momento, serão apresentadas as metodologias de pesquisa quantitativas;
posteriormente, as metodologias de análise qualitativas. Também se desenvolverá um
diálogo sobre as melhores formas de circulação dos resultados alcançados pelas pesquisas
empíricas no campo jurídico e sua relação com a proposição de políticas públicas.
Palavras-Chave: Pesquisa empírica. Instituições jurídicas. Ensino jurídico. Metodologias.
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A CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM DIREITO
PARA A INCLUSÃO OU A EXCLUSÃO SOCIAL
Frederico Augusto Barbosa da Silva - UniCEUB/FAJS - Direito
frederico.silva@uniceub.br
Luciana Barbosa Musse - UniCEUB/FAJS - Direito
luciana.musse@uniceub.br
Selma Leite do Nascimento Sauerbronn de Souza - UniCEUB/FAJS - Direito
selma.souza@uniceub.br
O Projeto Político Pedagógico do curso de Direito do UniCEUB parte da premissa de que
há uma relação dialógica e indissociável entre Direito e Políticas Públicas. Propõe-se a
formação de um profissional que saiba atuar tanto na elaboração de leis que visem reconhecer
e garantir direitos como elaborar, implementar, monitorar e avaliar políticas públicas e, se e
quando necessário, resguardar e efetivar esses direitos por intermédio do sistema justiça. O
Brasil, por seu turno, vive um momento considerado como retrocesso no campo de direitos e
políticas públicas sociais, tais como, em relação à assistência social, aos direitos das pessoas
com transtornos mentais, às crianças, aos adolescentes, à defesa da redução da maioridade
penal, às questões de gênero e à população LGBTTQIA. Os professores envolvidos nessas
atividades buscam pautar sua ação pedagógica pelo raciocínio e pela ação crítico-reflexivos
quer por meio do ensino, quer por intermédio da pesquisa ou da extensão. Diante disso,
desenvolve-se um diálogo sobre as estratégias de ensino-aprendizagem adotadas e seu
possível impacto na inclusão ou na exclusão social. Primeiramente, discute-se a inclusão ou
a exclusão social das alunas e dos alunos que integram o corpo discente. Em segundo lugar,
analisa-se como essa futura ou esse futuro bacharel, a partir da formação adquirida, poderá
atuar no mundo do trabalho, a fim de contribuir para a manutenção da exclusão social ou
para a garantia da inclusão de grupos sociais  tradicionalmente mantidos à margem da
sociedade, da política, do sistema educacional, do mundo do trabalho, da cultura e de outros
contextos.
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Inclusão social. Políticas Públicas.
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UMA PROPOSTA DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR
NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL
Darlan Lopes de Farias - UniCEUB/FACES - Educação Física
darlan.farias@uniceub.br
Laura de Souza Frade - UniCEUB/FACES - Direito
laura.frade@uniceub.br
Tania Inessa Martins de Resende - UniCEUB/FACES - Psicologia
tania.resende@uniceub.br
Valéria Cristina da Silva Aguiar - UniCEUB/FACES - Enfermagem
valeria.aguiar@uniceub.br
O objetivo da oficina é apresentar a proposta de trabalho do Projeto Interdisciplinar em Saúde
Mental – PRISME, com a participação dos cursos de Psicologia, Direito, Enfermagem e Educação
Física, compartilhando suas atividades, projetos e vivências no campo da saúde mental. O projeto,
embasado em uma compreensão da saúde mental como campo de atuação multiprofissional, propõe
a realização de atividades práticas e conjuntas em instituições de saúde mental que possam permitir
o desenvolvimento por parte dos alunos de um pensamento crítico-reflexivo sobre o campo da saúde
mental, mediante a atuação interdisciplinar. Por meio de atividades práticas e psicossociais que
permitam entrar em contato com o sujeito em sofrimento, pessoas com transtornos mentais, são
produzidos novos sentidos nesta área de conhecimento, articulando a saúde mental com os processos
de subjetivação na contemporaneidade, nas dimensões de saúde, qualidade de vida, inclusão social e
direitos humanos. O projeto, quanto ao cliente, visa atender as necessidades de reabilitação psicossocial
de pessoas em sofrimento psíquico grave e as demandas das instituições de saúde mental, contribuindo
para a construção de práticas substitutivas em saúde mental no Distrito Federal. Nesse sentido, o projeto
articula-se com o objetivo maior da política nacional de saúde mental do Ministério da Saúde, a saber,
a inclusão social. De acordo com essa perspectiva, todas as ações em saúde mental, desenvolvidas por
diferentes profissionais, estão subordinadas ao objetivo de inclusão social. Por meio deste projeto, os
alunos de diferentes cursos do UniCEUB, efetivamente, desenvolvem o trabalho interdisciplinar, guiado
pela seguinte reflexão: como meu campo de saber específico, em articulação com outros saberes, pode
contribuir para a reabilitação psicossocial de pessoas com sofrimento psíquico grave, ajudando-as em
sua efetiva reinserção social? Por meio de atividades práticas na comunidade, busca-se desenvolver
habilidades específicas em nossos alunos, preparando-os, inclusive, para realizar práticas de estágio
na área de saúde mental. Em especial, destaca-se como diferencial deste projeto o efetivo exercício
de atividades conjuntas entre diferentes campos de saber, propiciando ao aluno o desenvolvimento
de habilidades necessárias para o desafiador trabalho multiprofissional interdisciplinar, cada vez mais
exigidas na atualidade e no campo da saúde mental, que se orienta segundo os princípios da abordagem
psicossocial. Do ponto de vista da instituição de ensino, o projeto fundamenta-se no esforço necessário
e inadiável de preparar os alunos para o trabalho interdisciplinar. A proposta do grupo interdisciplinar
é realizar ações que permitam repensar atitudes e definir estratégias que afirmem a condição de cada
participante como integrante do processo de respeito e de valorização da dignidade da pessoa humana.

Palavras-Chave: Saúde mental. Interdisciplinaridade. Cidadania.
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PROJETO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. QUEM? COMO? ONDE?
Flávia Ladeira Ventura Dumas - UniCEUB/FACES - Fisioterapia
flavia.dumas@uniceub.br
A elaboração de um projeto de pesquisa engloba a descrição de tópicos que possibilitam
o norteamento e adequada condução da pesquisa na prática. A escolha do tema e da
metodologia a ser pesquisada é um fator que gera insegurança e preocupação nos estudantes
porque exige que pesquisador pense em algo “novo”. A situação vivenciada pela pesquisa
elaborada no projeto será nova. Pronto, isso é cabível. Nesse sentido, o intuito desta oficina é
incentivar o estudante de graduação na área de saúde a pensar a pesquisa na complexidade
que ele está inserido.
Palavras-Chave: Pesquisa. Área de saúde. Estudante de graduação.
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BIOSSEGURANÇA: REVENDO ROTINAS
Prof. Gilberto Oliveira Brandão - UniCEUB/FACES - Enfermagem
gilberto.brandão@uniceub.br
Um dos principais critérios da certificação de qualidade de serviços em qualquer campo de
atividade humana pauta-se pela sustentabilidade, a qual conjuga aspectos de excelência
que geram valores e metas a empresas e colaboradores nos aspectos sociais, econômicos
e ambientais. Os três R da sustentabilidade – reduzir, reutilizar e reciclar – são ações que
visam estabelecer uma relação harmônica entre consumidor e meio ambiente. A adoção
dessas práticas possibilita a produção socialmente responsável, a redução do custo de vida
e o incremento do desenvolvimento sustentável. O gerenciamento de resíduos de serviços
de saúde (RSS) faz parte de um dos critérios para a certificação de qualidade dos serviços
e tem como objetivo minimizar a produção de resíduos e proporcionar àqueles gerados
um encaminhamento seguro, de forma eficiente, usando a proteção dos trabalhadores, a
preservação da Saúde Pública, dos recursos naturais não renováveis e do meio ambiente. Um
procedimento essencial no gerenciamento é a identificação dos resíduos que consistem no
conjunto de medidas que permite o seu reconhecimento e a sua contenção em recipientes de
descarte corretamente identificados e apropriados para o manejo dos RSS. São divididos em
três categorias: resíduos perigosos, que oferecem maior risco de contaminação de pessoas
e do ambiente e têm características inflamáveis, corrosivas ou tóxicas; resíduos não inertes,
que podem entrar em combustão ou causar danos ambientais, devendo ser descartados
pelas unidades de saúde; resíduos inertes, que devem ser recolhidos pelos serviços públicos
depois de separados e podem ser destinados a procedimentos de reciclagem. O objetivo das
oficinas é propiciar aos participantes o conhecimento teórico necessário para que possam
aprender a identificar, separar e destinar, corretamente, os tipos de resíduos que resultam
das atividades em saúde. A oficina estrutura-se em um momento teórico de exposição
dialogada entre organizadores e participantes, sobre a produção e o descarte de resíduos,
seguido por momentos de atividades práticas em grupo, utilizando materiais diversos
e, enfim, a socialização com apresentação da produção oral, escrita ou imagética de cada
grupo. Espera-se que, ao final da oficina, cada participante possa gerenciar os resíduos na
perspectiva da redução, da reutilização e da reciclagem e realizar a correta identificação e
destinação de cada tipo de resíduo.
Palavras-Chave: Biossegurança. Resíduos de serviços de saúde (RSS). Sustentabilidade.
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ENOGASTRONOMIA: PRINCÍPIOS DE DEGUSTAÇÃO E HARMONIZAÇÃO
Alessandra Santos dos Santos - UniCEUB/FACES - Gastronomia
alessandra.santos@uniceub.br
Rodrigo Gonçalves Cabral - UniCEUB/FACES - Gastronomia
rodrigo.cabral@uniceub.br
É extraordinário como se sabe pouco sobre algo que é realizado com tanta frequência, como o
ato de comer e beber. Assim que o alimento e a bebida entram em nossa boca, algo pode dar
errado ou ser surpreendente. A enogastronomia, que é uma área de estudo da gastronomia,
contribui para essa experiência, pois define a combinação como a arte de convencionar
vinho com comida, isto é, o ajuste perfeito entre esses dois elementos, com a intenção de
enaltecê-los. A degustação é a primeira etapa necessária para obter-se o que há de melhor
no vinho e, assim, perceber notas e aromas que serão automaticamente combinados com os
aspectos pormenorizados dos alimentos. A segunda etapa é a harmonização de vinho com
comida que, geralmente, é vista com muito temor e apreensão, pois todos têm receio de
cometer algum deslize em função das normas rígidas que não devem ser quebradas. Porém,
esse momento deve ser visto com tranquilidade, pois transmite prazer ao comensal. Mais
do que regras ou normas rígidas, existem princípios que podem ser seguidos, para facilitar a
combinação entre vinho e comida, não esquecendo que a análise pessoal deve ser levada em
conta e que a criatividade pode ser adotada no momento das combinações, para surpreender
as pessoas.
Palavras-Chave: Enogastronomia. Degustação de vinhos. Comida.
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CUISINE FUSION
Andréa Almeida - UniCEUB/FACES - Gastronomia
andrea.almeida@uniceub.br
Robson Morais de Oliveira - UniCEUB/FACES - Gastronomia
robson.oliveira@uniceub.br
A mistura de sabores, técnicas e culturas para elaborar único prato adota ingredientes
locais em uma receita com base estrangeira, revisando uma receita tradicional,
utilizando ingredientes exóticos. Trata-se de uma experiência interessante e criativa. A cuisine
fusion, também chamada de fusion food, é considerada uma cozinha da atualidade, porém
tem como base uma ideia já utilizada há décadas. É uma das mais famosas tendências na
gastronomia.   
Palavras-chave: Sabores. Técnicas. Culturas.
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REGRAS DE ETIQUETA À MESA
Alessandra Santos dos Santos - UniCEUB/FACES - Gastronomia
alessandra.santos@uniceub.br
Rodrigo Gonçalves Cabral - UniCEUB/FACES - Gastronomia
rodrigo.cabral@uniceub.br
Desde a era dos faraós egípcios até o Império Romano, os poderosos exigiam regras de
tratamento que os diferenciassem dos escravos e dos pobres. Assim teria surgido o conceito
da “etiqueta”, um costume que ganhou força na corte francesa de Luís XIV. O termo teria
aparecido nessa época, quando era comum “etiquetar” (identificar) os visitantes de acordo
com o sobrenome e o título de nobreza. Mas, foi só no século XV, durante a Renascença,
que as regras foram colocadas em prática, para separar os nobres “legítimos” dos recémenriquecidos burgueses. Assim, surgiram as tão temidas e discutidas “regras de etiqueta”,
que seguem padrão convencional, estabelecido pela sociedade, sofrem alterações ao longo
dos anos, mas a base dessas convenções sociais permanece. Muitas dúvidas surgem quando
há um convite para jantar, participar de um evento social ou para receber amigos em casa. O
principal objetivo desta oficina é trazer noções de etiqueta à mesa, que vão desde como se
portar até como receber como anfitriã. Qualquer pessoa se sente à vontade quando segue
o código de comportamento embora nem todos sancionem as opções de conduta social
que serão abordadas do mesmo modo, porque não irão desaparecer, por isso devem ser
amplamente discutidas.
Palavras-Chave: Regras. Etiqueta. Serviço à mesa.
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COZINHA BÁSICA
Henrique Marques Salsano - UniCEUB/FACES - Gastronomia
henrique.salsano@uniceub.br
Maria Cláudia da Silva - UniCEUB/FACES - Gastronomia
maria.silva@uniceub.br
Mise en place é um termo em francês que significa colocar no lugar. A organização é fundamental
para que o trabalho se torne mais eficiente, para que a mise en place seja completa. Além do
posto de trabalho, com local e equipamentos definidos, devem-se levar em consideração
os tipos de corte, para ter um tipo de cocção adequado, com o intuito de decorar e saborear
determinado prato. Podem-se realizar distintos tipos de corte sempre nas formas de bastão
e em cubos, mas existem alguns detalhes a respeito do tipo de faca e da técnica para cortar
adequadamente que evitam acidentes, já que esta prática é fundamental no trabalho do
cozinheiro. O objetivo é proporcionar a prática e o conhecimento do manejo com os diferentes
tipos de facas, técnica de corte, além da utilização de tipos de cortes de vegetais usados nas
produções da gastronomia, comuns nas cozinhas do mundo, buscando padronização.
Palavras-Chave: Cocção. Corte. Cozinheiro.
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VALORES ÉTICOS E MORAIS NORTEADORES DA PRÁTICA PROFISSIONAL
Hetty Nunes Cavalcante da Cunha Lobo - UniCEUB/FACES - Educação Física
hetty.lobo@uniceub.br
Monique de Azevedo - UniCEUB/FACES - Fisioterapia
monique.azevedo@uniceub.br
Esta oficina visa trabalhar o exercício da ética profissional norteada pelos valores morais
com base nos preceitos da interdisciplinaridade. Será realizada com alunos dos cursos de
Fisioterapia e Educação Física e terá duração de 4 horas.
Palavras-chave: Ética profissional. Valores morais. Interdisciplinaridade.
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FICHAS TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO
Andreia Moya de Oliveira - UniCEUB/FACES - Clínica-escola de Nutrição
andreia.oliveira@uniceub.br
Esta oficina visa capacitar profissionais e estudantes envolvidos das áreas de Nutrição e
Gastronomia para adequada elaboração e utilização da ficha técnica como instrumento de
qualidade na produção de refeições. Haverá breve exposição sobre o tema (importância da
ficha técnica e da padronização de preparações, cálculos de fator de correção, per capita,
custos, entre outros), com o objetivo de desenvolver, nos participantes, habilidade para
elaboração de fichas técnicas durante a oficina prática.
Palavras-Chave: Ficha técnica. Refeições. Padronização.
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O USO DA CONVERSAÇÃO NA PESQUISA QUALITATIVA:
APONTAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS
Daniel Magalhães Goulart - UniCEUB/FACES - Psicologia
daniel.goulart@uniceub.br
Luciana de Oliveira Campolina - UniCEUB/FACES - Psicologia
luciana.campolina@uniceub.br
Valéria Deusdará Mori - UniCEUB/FACES - Psicologia
valeria.mori@uniceub.br
A oficina trata da temática de realização de entrevistas na pesquisa em ciências humanas.
O objetivo é apresentar e problematizar os princípios epistemológicos e metodológicos
que orientam o uso da conversação na pesquisa qualitativa. Considerando que, no campo
científico, existem múltiplas concepções e orientações metodológicas sobre o uso da escuta e
do diálogo como forma de produção de informações sobre os processos sociais e individuais,
pretende-se expor aos participantes a concepção de dinâmica conversacional proposta pela
Epistemologia Qualitativa de González Rey. A Epistemologia Qualitativa está orientada para
a produção de informações, considerando os princípios do caráter construtivo-interpretativo
do conhecimento, do singular como instância de produção teórica e da pesquisa como
processo comunicativo e dialógico. Os instrumentos de pesquisa são compreendidos como
vias de produção de informação que permitem ao pesquisador produzir indicadores e
hipóteses acerca do problema investigado. Durante a oficina, serão apresentadas questões
de caráter epistemológico e metodológico relacionadas ao uso da dinâmica conversacional,
estabelecendo aproximações e diferenças do uso de entrevistas e narrativas. Serão
discutidos os seguintes tópicos: o papel do participante e do pesquisador na produção de
informações, o papel da comunicação na investigação e a produção de indicadores sobre
trechos de informação. Para tanto, a metodologia da oficina será baseada em debates com
os participantes sobre os tópicos propostos, análises de trechos e exemplos de pesquisas da
psicologia sobre saúde e educação e, ao final, será proposta uma atividade colaborativa em
grupo de produção de indicadores iniciais, mediante exemplos de conversações retiradas de
pesquisas.
Palavras-Chave: Entrevista. Epistemologia qualitativa. Dinâmica conversacional.
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GRUPO DE ENCONTRO – UMA EXPERIÊNCIA BASEADA NOS
PRINCÍPIOS DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA
Francielly de Oliveira Müller Lima - UniCEUB/FACES - Psicologia
francielly.lima@uniceub.br
O Grupo de Encontro é uma modalidade da Psicologia Humanista / Abordagem Centrada
na Pessoa (ACP) desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Carl Rogers. Esse recurso
tem sido usado em diferentes contextos e tem por objetivo propiciar uma vivência em
grupo que permita um contato profundo e verdadeiro consigo e com o outro mediante
a construção em conjunto de um ambiente acolhedor, onde as condições necessárias
para a autoatualização sugeridas por Carl Rogers estejam presentes. O clima favorável
possibilitará aos integrantes o contato com a própria experiência organísmica, a prática
de atitudes facilitadoras do desenvolvimento humano, como a escuta empática e a
consideração positiva incondicional, além do desenvolvimento pessoal dos participantes.
Este encontro tem potencial transformador e é uma oportunidade de explorar novas
maneiras de ser e de comunicar-se. O Grupo de Encontro destina-se a toda pessoa que
deseja ampliar seus relacionamentos interpessoais, conhecer seus potenciais, enriquecerse e também ao outro, além de desenvolver a compreensão e a aceitação mútuas. Não há
um tema específico pré-estabelecido para ser discutido; os membros escolhem objetivos
e direções pessoais espontaneamente, responsabilizando-se pelo andamento do grupo.
As diversas possibilidades de encontro são construídas no decorrer do processo. Desta
forma, os participantes desenvolvem abertura para ouvir a si próprios e aos outros com suas
peculiaridades e diferenças, potencializando a possibilidade da construção de um espaço
para o encontro interpessoal, a comunicação eficiente e o crescimento humano. A proposta
para breve vivência dessa experiência é um convite a uma pausa em meio a tantos afazeres
para que os membros do grupo possam conectar-se a si mesmos.
Palavras-chave: Grupo. Psicologia. ACP.
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A EXPERIÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE LIVROS COM
ARTIGOS COLETIVOS DE ALUNOS DO CURSO DE DIREITO
Humberto Fernandes de Moura - UniCEUB/FAJS - Direito
humberto.moura@uniceub.br
A oficina tem por objetivo compartilhar a experiência de ter coordenado livro coletivo
composto por artigos elaborados por alunos da graduação do curso de Direito. O método a ser
empregado será o relato do projeto com a indicação das lições aprendidas e os desafios que
existem na reunião de alunos e professores em torno de projeto que foge á rotina da sala de
aula. O compartilhamento de tais impressões pretende servir de contribuição para discussão
a respeito da metodologia atualmente utilizada no ensino do Direito, especialmente uma
crítica à suposta independência entre o ato de ensinar e de aprender.
Palavras-Chave: Prática educacional. Livro coletivo. Participação de alunos de graduação.
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EDUCAÇÃO JURÍDICA E DIREITOS HUMANOS: PARA ENTENDER A DIVERSIDADE NO
PENSAMENTO JURÍDICO CONTEMPORÂNEO
Sandra Márcia Nascimento - UniCEUB/FAJS - Direito
sandra.nascimento@uniceub.br
Carolina Laboissiere Ulhoa Raty - Graduanda em Direito pelo UniCEUB
Barbara do Nascimento Pertence - Graduanda em Direito pelo UniCEUB
Marcondes Alves Dias Junior - Graduando em Direito pelo UniCEUB
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, é
espelho do contexto internacional de afirmação da diversidade cultural, abrangendo todos os
campos da vida civil e comunitária. A despeito disso, o pensamento jurídico nacional caminha
a passos de tartaruga na proteção e na promoção do direito à diferença e à efetividade do
pluralismo. Essa atividade, na modalidade de workshop, está destinada à discussão sobre o
campo conceitual da diversidade nos processos pedagógicos de produção do conhecimento,
no campo das disciplinas jurídicas e a incorporação transversal das temáticas de direitos
humanos, abrangendo, principalmente, a questão de gênero, identidade de gênero e
a diversidade étnico-racial. Trata-se de uma estratégia para a promoção do debate
sobre a formação jurídica, pela troca de experiências de sala de aula dxs participantes e
pela identificação de discursos e práticas de reprodução das estruturas conservadoras
antipluralismo, tais como, o sexismo, o racismo, a homofobia e outras discriminações. Ao
mesmo tempo, pretende-se discutir sobre o papel dxs operadorxs do direito no processo de
transformação social, para a realização da plena convivência plural.
Palavras-Chave: Educação jurídica. Diversidade. Direitos humanos.
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SCRUM NA PRÁTICA
Sérgio Cozzetti Bertoldi de Souza - Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - UniCEUB
sergio.souza@uniceub.br
Rosângela Cunha Campos - Gerência de Desenvolvimento de Sistemas - UniCEUB
rosangela.campos@uniceub.br
A adoção de métodos ágeis já é uma realidade no contexto brasileiro de desenvolvimento
de software. Entretanto, existe grande dúvida sobre a existência ou não de documentação
nas práticas ágeis. O intuito desta palestra é o de desmitificar o uso de documentação nos
métodos ágeis, apresentando os artefatos essenciais para esse tipo de abordagem com
exemplos reais de um departamento de desenvolvimento de software.
Palavras-Chave: SCRUM. Métodos ágeis. Software. Desenvolvimento.
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COMO FAZER RECEITAS RÁPIDAS COM
INGREDIENTES RICOS EM BETA-GLUCANAS
Erika de Farias Lisboa - UniCEUB/FATECS - Administração
erika.lisboa@uniceub.br
Nevilde Maria Riselo Sales - Clínica de Nutrição Ygiís
As beta-glucanas são moléculas polissacarídicas encontradas na parede celular de fungos
filamentosos e leveduras e em grãos, cogumelos e em espécies de batata. Apresentam
importantíssimo papel na saúde humana, favorecendo a diminuição dos níveis de colesterol,
das frações LDL e VLDL e a normalização dos níveis glicêmicos pós-prandiais em pacientes
com diabetes. As beta-glucanas são descritas como moléculas anti-carcinogênicas, sendo
responsáveis pela prevenção de câncer de mama, cólon e próstata. Além disso, são capazes
de estimular o sistema imune, reduzindo o risco de infecções por agentes microbianos.
Dessa forma, uma alimentação diária com pequenas quantidades de beta-glucanas é capaz
de diminuir, significativamente, o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e câncer.
Receitas práticas com ingredientes, como aveia, cogumelos e batata, podem garantir uma
alimentação saudável e rica em beta-glucanas.
Palavras-Chave: Beta-glucanas. Receitas rápidas. Aveia. Cogumelos. Batata.
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CRYPTOCURRENCIES E A ECONOMIA GLOBALIZADA DO SÉCULO XXI
Auto Tavares da Camara Junior - UniCEUB/FATECS - Análise e Desenvolvimento de Sistemas
auto.junior@uniceub.br
A oficina discute questões como: o que são CryptoCurrencies? Qual é o seu valor? Como
elas mudam e moldam a economia globalizada do século XXI? Como é a infraestrutura de
segurança do bitcoin? Essas importantes e atuais perguntas são analisadas sob o aspecto
tecnológico, a fim de evidenciar o fenômeno de extirpação das fronteiras econômicas
por meio da tecnologia da informação. Além disso, técnicas de mineração de bitcoins são
demonstradas e implementadas, a fim de construírem-se ferramentas para geração de
dinheiro do mundo virtual com efetivo valor no mundo real.
Palavras-Chave: Criptografia. Segurança da informação. Mineração de dados.
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EDUCAÇÃO NA PÓS-MODERNIDADE:
TECNOLOGIA E RELACIONAMENTO HUMANO
Homero Barbosa Reis - UniCEUB/FATECS - Administração
homero.reis@uniceub.br; homero@homeroreis.com.br
A oficina de práticas pedagógicas centradas nos princípios da ontologia da linguagem
de Humberto Maturana é uma atividade teórico-vivencial sustentada por processos de
reflexão-ação e está programada para um tempo de execução de 2h30. Constitui-se da
apresentação das competências requeridas para um processo de ensino e aprendizagem
enriquecido, seguido de reflexões e aplicações objetivas das técnicas pelos participantes.
Com uma abordagem motivacional, tem como objetivo levar os participantes a uma reflexãoação sobre seu papel como coagentes construtores de um perfil profissional adequado ao
momento mercadológico atual. A oficina, inicialmente, discute os requerimentos do mercado
atual quanto à educação do profissional. Identifica-os como a adequada formação técnica,
fruto de uma educação desafiadora que agrega diferenciais competitivos ao aluno e estimula
um comportamento ético centrado em princípios. Em seguida, apresenta os fundamentos
técnicos para a educação transformadora mediante uma pesquisa feita com a teoria
construtivista de J. Piaget e os princípios da psicologia social de Erick Ericksen. A pesquisa
sugere que cada faixa etária tenha demandas e interesses específicos e que sua formação
profissional se torne mais adequada quando tais demandas e princípios sejam atendidos. A
pesquisa também se presta a fornecer alguns indicadores que os docentes possam usar no
momento de construir suas atividades acadêmicas. No terceiro momento, a oficina oferece
várias oportunidades de vivências de modelos didáticos focalizados nas tríades do processo
de construção do conhecimento profissional. A primeira tríade sustenta-se em três distinções:
de identidade, que procura refletir sobre a pergunta quem sou eu?; de relacionamento, que
indaga sobre como me relaciono; de tarefa, que analisa o que faço e o que quero fazer. A
segunda tríade sustenta-se em outras três distinções: projeto, que procura refletir sobre
a construção do futuro; capacidade técnica, que avalia o grau de competência, habilidade
e atitude; governabilidade, que reflete sobre o grau de controle que se tem sobre o futuro,
mediante a gestão que se tem da realidade. Por fim, apresenta o Modelo do Observador,
da Ação e do Resultado (MOAR), recurso que possibilita perfeito entendimento dos cinco
processos de gestão que cada aluno deve utilizar para aperfeiçoar os processos educacionais
aos quais se submete. Os cinco processos de gestão apresentados são: gestão da realidade,
gestão das possibilidades, gestão das ações e dos resultados, gestão da aprendizagem e
gestão dos relacionamentos. A oficina encerra-se com uma avaliação dos processos e dos
conteúdos apresentados.
Palavras-Chave: Startup. Fracasso. Empreendedorismo.
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AS QUEIMADAS E A PREVALÊNCIA DE DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS NA AMAZÔNIA LEGAL
Lilian Rose Lemos Rocha - Coordenadora da Pós-Graduação Lato Sensu em Direito do
UniCEUB
lilian.rocha@uniceub.br
Este estudo tem como objetivo analisar os efeitos das queimadas na saúde da população
dos municípios de Alta Floresta, Guarantã do Norte, Novo Mundo e Peixoto de Azevedo,
localizados no Norte do estado do Mato Grosso, situados na área de influência da BR 163, na
Amazônia legal, relacionando-os com o aumento do número de atendimentos ambulatoriais
por problemas respiratórios entre crianças de 0 a 5 anos e idosos com mais de 65 anos de
idade, durante o período de incremento de desmatamento e queimadas, no período de 2009
a 2012. A área escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi a do extremo norte do
estado do Mato Grosso, que foi alvo de colonização do INCRA por empresas particulares e
assentamentos governamentais, o que ocasionou um modelo econômico baseado na extração
de recursos naturais, tendo como via de consequência o desmatamento, proporcionando um
aumento considerável de riscos para a saúde e para o meio ambiente da região. Dessa forma,
procura-se identificar e mapear a dinâmica de queimadas na região da Amazônia legal,
especificamente no estado do Mato Grosso e nos municípios ora pesquisados, na tentativa
de explicar suas principais condicionantes, baseando-se em análises espaciais e estatísticas
desenvolvidas com dados de queimadas, de variáveis ambientais, econômicas, sociais
e de dados de internações por problemas respiratórios nas populações. No contexto dos
municípios ora estudados, o desmatamento e os riscos à saúde encontram-se associados à
transformação intensa do meio ambiente, decorrentes de diferentes formas de ocupação, de
abertura de estradas, da expansão pecuária bovina e da agricultura da soja.
Palavras-Chave: Desmatamento. Saúde. Doenças por problemas respiratórios.
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CURTA DIREITOS HUMANOS: BRASÍLIA EM DEBATE
Gabriela Oliveira de Andrade - UniCEUB/FAJS - Direito
gabriela.andrade@uniceub.br
Gilvaci Rodrigues Azevedo Pinho - UniCEUB/FACES - Pedagogia
gilvaci.pinho@uniceub.br
Marcia Guedes Vieira - UniCEUB/FACES - História
marcia.vieira@uniceub.br
O objetivo é realizar atividade acadêmica interdisciplinar no campo das Ciências Humanas
e Sociais, a fim de proporcionar, por meio de debate, o  desenvolvimento de percepção
ampliada de sociedade e a reflexão sobre a realidade. Para que isso ocorra, faz-se necessário
ampliar o espaço da sala de aula, construindo novos ambientes de troca de saberes e
experiências. Os curtas-metragens a ser exibidos tratarão de questões relacionadas a
direitos humanos, saúde, educação, desigualdade social. Os já selecionados são: Meu amigo
Nietzsche, Leo 1313 e A conferência dos meninos e das meninas de rua. Pretende-se convidar
o diretor do filme Meu amigo Nietzsche, Fauston Silva, para falar sobre a sua produção e
debater com os alunos. Nossa proposta é reunir diferentes olhares sobre mesma temática,
com a finalidade de debater uma questão tão antiga e, ao mesmo tempo, contemporânea:
a desigualdade. Esse processo de reflexão por meio da linguagem cinematográfica propicia
enorme contribuição para observar o mundo e, em particular, o que está mais próximo.
Palavras-chave: Direitos humanos. Cinema. Sociedade.
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AUDITORIA EM SEGURANÇA CIBERNÉTICA
Robertson Schitcoski - Aluno da pós-graduação em Redes de Computadores com Ênfase
em Segurança
rschitcoski@gmail.com
Francisco Javier De Obaldía Díaz - UniCEUB/FATECS - Engenharia de Computação
francisco.diaz@uniceub.br
Com o crescimento significativo das ameaças cibernéticas nos últimos anos, tornou-se
necessária constante evolução e adaptação das estratégias defensivas empregadas pelos
responsáveis pela Tecnologia da Informação (TI) nas organizações. A complexidade e a
diversidade dos Sistemas de Informação (SI) tornam difícil aos profissionais de TI vislumbrar
todas as possíveis ameaças e vulnerabilidades a que os SI que gerenciam estejam suscetíveis.
Nesse contexto, surge o auditor de segurança cibernética – um especialista em segurança
da informação, que conhece não só medidas defensivas como também sabe identificar e
explorar as falhas dos sistemas, raciocinando e empregando as mesmas técnicas que um
invasor mal-intencionado (um hacker black hat) utilizaria. A auditoria em segurança cibernética,
geralmente, é executada por profissionais independentes que não possuem nenhum vínculo
com a organização auditada. Por meio de acordos especiais, conhecidos como “regras de
engajamento”, aos auditores é dada a liberdade para testarem, exaustivamente, os SI da
organização, com o intuito de descobrir o máximo de vulnerabilidades nesses sistemas. Esse
processo conhecido como teste de invasão (ou pentest) é executado de maneira sistemática
e reprodutível, seguindo um fluxo que vai desde a fase inicial, o “reconhecimento”, até a fase
final, a “manutenção do acesso”. Dependendo da autonomia conferida ao auditor, ele pode
explorar, em maior ou menor grau, as vulnerabilidades descobertas, de modo a avaliar qual o
impacto poderia advir de uma invasão real. Essas vulnerabilidades são, então, documentadas
e entregues aos responsáveis de TI, para subsidiar a implementação de novas medidas
corretivas e de segurança.
Palavras-Chave: Segurança cibernética. Testes de Invasão. Análise de vulnerabilidades.
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A MÁQUINA DA CONFIANÇA: BLOCKCHAIN
Rafael Sarres de Almeida - Aluno da pós-graduação em Redes de Computadores com
Ênfase em Segurança
rsarres@yahoo.com.br
Francisco Javier De Obaldía Díaz - UniCEUB/FATECS - Engenharia de Computação
francisco.diaz@uniceub.br
Em 2008, uma pessoa protegida pelo pseudônimo “Satoshi Nakamoto” publicou o documento
Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System e iniciou uma revolução na economia mundial,
com a criação de um protocolo computacional que tornou viável o primeiro instrumento digital
de propriedade ao portador da história: o bitcoin. Em funcionamento desde 2009, o protocolo
permanece em funcionamento em milhares de computadores diretamente conectados
à Internet e protege ativos estimados em aproximadamente US$ 10 bilhões. Nos últimos
dois anos, instigadas pelo sucesso e pela resiliência da criptomoeda, instituições ligadas ao
sistema financeiro internacional passaram a pesquisar o potencial da tecnologia blockchain,
o protocolo de suporte do bitcoin. Com uma simplicidade de funcionamento surpreendente,
o autor do documento de apenas oito páginas detalha o que é classificado como uma das
maiores revoluções desde o surgimento da Internet. Ele define uma organização de dados,
utilizando técnicas já conhecidas há muitos anos, como criptografia assimétrica e algoritmos
hash, que resolvem, de forma muito elegante, o problema de consenso distribuído de
sistemas de processamento distribuído. O resultado é um banco de dados descentralizado de
participação aberta que soluciona, de uma só vez, problemas, como quedas, fraude, censura,
personificação e ataques de negação de serviço distribuído. Bancos de dados criados com a
tecnologia blockchain não necessitam de terceiros confiáveis para a sua manutenção, pois
é construído colaborativamente e, dependendo dos detalhes de organização dos dados,
podem garantir o pseudoanonimato a seus usuários. A tecnologia já foi alterada, para realizar
mais do que apenas o registro de propriedade de um bem digital, permitindo a criação de
sistemas que executam programas de forma distribuída, também chamados de “contratos
inteligentes”, que governam novas criptomoedas. Criados de forma precária, inicialmente, na
própria plataforma do bitcoin, atualmente, os programas distribuídos possuem plataformas
dedicadas, sendo a mais notória chamada de ethereum capaz de executar problemas turingcompletos. Esse novo paradigma de computação é uma fronteira pouco conhecida que
engloba conceitos, como incentivos econômicos e teoria dos jogos, e casos interessantes, como
o ataque ao contrato inteligente mais popular da plataforma ethereum, o DAO (Decentralized
Autonomous Organization), que resultou na ruptura da plataforma em duas distintas: o
ethereum e o ethereum classic.
Palavras-Chave: Blockchain. Descentralização. Confiança.
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EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL:
OS SEGREDOS QUE ME LEVARAM AO SUCESSO
Mariana Gomes Baião - Pós-graduanda em Controle de Infecção e Gestão Hospitalar pela INESP
mariana_baiao@hotmail.com
A obesidade cresce assustadoramente, em todo o mundo. Muitas vezes, a pessoa torna-se
vítima dessa doença, sem dar-se conta de quando começou e os motivos que a levaram a
engordar. Na decisão de emagrecer, a ajuda profissional e a assistência no âmbito nutricional
podem mudar a vida da pessoa obesa. Além disso, há o apoio e a assistência de um
educador físico e de uma psicóloga, que, juntos, podem modificar a maneira como a pessoa
se vê e relaciona-se com a comida, o que apresenta resultados excelentes e oferece outra
perspectiva de vida. A palestra apresenta um relato de como sair da obesidade e atingir a
saúde.
Palavras-chave: Obesidade. Assistência profissional. Educador físico. Psicóloga.
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PESQUISA CIENTÍFICA E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR:
COMO CHEGAR LÁ
Luciana Ramalho de Farias - UniCEUB/FACES - Biomedicina
luciana.farias@uniceub.br
Trabalhar com pesquisa científica no país parece ser algo fora da realidade, enquanto
a profissão de professor não é considerada como campo de atuação profissional por
muitos estudantes universitários. O que a maioria dos estudantes não sabe é que existe a
possibilidade de atuar nas duas áreas ao mesmo tempo. Diante desse contexto, a palestra
pretende esclarecer quais os caminhos a ser percorridos, para atuar na pesquisa e na
docência e o papel fundamental do professor no encaminhamento profissional dos alunos.
Palavras-Chave: Pós-Graduação. Ensino. Profissão pesquisador. Iniciação científica.
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A NUTRIÇÃO E O CÂNCER
Rejane Costa
rejanenutri15@gmail.com
O câncer é uma enfermidade que se caracteriza pelo crescimento descontrolado, rápido
e invasivo de células com alteração em seu material genético. Muitos fatores influenciam
o desenvolvimento do câncer, tanto os de causas externas (meio ambiente, hábitos ou
costumes próprios de um ambiente social e cultural) como os de internas (geneticamente
pré-determinadas), que resultam de eventos responsáveis por gerar mutações sucessivas no
material genético das células, processo que pode ocorrer ao longo de décadas, em múltiplos
estágios. No Brasil, as estimativas para o ano de 2016 serão válidas também para o ano
de 2017 e apontam a ocorrência de, aproximadamente, 596.070 casos novos de câncer,
incluindo os de pele não melanoma, desses 49% (205.960) em mulheres e 51% (214.350) em
homens, reforçando a magnitude do problema do câncer no país. Os tipos mais incidentes
serão os de pele não melanoma, mama, colorretal, colo do útero, ovário, fígado, cavidade
oral, bexiga e de pulmão para o sexo feminino e os de pele não melanoma, próstata, pulmão,
fígado, esôfago, bexiga, colorretal e estômago para o sexo masculino. Diversos esforços
são realizados, a fim de identificar os determinantes do câncer, os fatores protetores e a
abordagem terapêutica adequada. A literatura sugere que os fatores dietéticos podem
contribuir para a carcinogênese, portanto a progressão e o controle da doença parecem estar
relacionados a hábitos alimentares, consumo de gorduras, carnes, produtos lácteos, frutas,
vegetais, fibras, fitoestrógenos e outros componentes dietéticos. Assim, a importância
da dieta na abordagem ao câncer é reconhecida, entretanto os componentes alimentares
quimiopreventivos necessitam ser mais bem fundamentados. Portanto, a aula-palestra
tem por objetivo enfatizar o papel dos alimentos funcionais na prevenção e no controle
de diferentes neoplasias. Acredita-se que a quimioprevenção, por meio dos alimentos
funcionais, emerge como promissor instrumento no controle do câncer, mediante prováveis
mecanismos de ação anticarcinogênicos, antioxidantes, anti-inflamatórios, anti-hormonais,
antiangiogênicos, entre outros, embora as evidências científicas sejam controversas e
fracamente sustentadas por estudos epidemiológicos. Entre os compostos alimentares
estudados por sua ação quimiopreventiva ao câncer, os principais são: os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 (n-3), as fibras, os fitoquímicos, as vitaminas e os minerais. Portanto,
é enfocada a importância da adoção das sugestões de guias alimentares em que uma dieta
saudável e variada, rica em vegetais, frutas, grãos integrais e sem excesso de gordura
saturada ofereça componentes alimentares com possível efeito benéfico à prevenção e à
redução do risco de recorrência de neoplasias.
Palavras-Chave: Nutrição. Câncer. Dieta.
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PSICOLOGIA AMBIENTAL: CONTRIBUIÇÕES NA
RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
Fabio Henrique Vieira de Cristo e Silva - UniCEUB/FACES - Psicologia
fabio.cristo@uniceub.br
A maneira pela qual o indivíduo se comporta está associada ao modo como experimenta
os espaços. Embora pareça óbvia, essa “dimensão ambiental” do comportamento,
quase sempre, é esquecida por psicólogos e outros profissionais. Mas, o que é psicologia
ambiental? Como ela pode ajudar a resolver alguns problemas relacionados à saúde e às
relações interpessoais? Neste trabalho, essas questões serão abordadas. A psicologia
ambiental coloca a interação recíproca entre a pessoa e o ambiente (natural ou construído)
em evidência, isto é, a pessoa influencia o seu ambiente, e o ambiente influencia a pessoa
numa dinâmica indissociável. Serão apresentados dois estudos clássicos da área como forma
de ilustrar o trabalho de pesquisa e de intervenção do psicólogo ambiental. Por exemplo,
a propriedade restauradora dos ambientes, isto é, de recuperar a saúde do indivíduo, será
discutida e exemplificada por meio da apresentação do estudo de Roger Ulrich, que investigou
a recuperação da saúde dos pacientes internados em leitos de quartos de hospital, com
visão através da janela para ambiente natural e construído. Além disso, por meio do estudo
de Robert Sommer e de Hugo Ross na ala geriátrica de um hospital, serão apresentados e
exemplificados os conceitos de ambientes sociofugais, que desencorajam a interação entre
as pessoas, e ambientes sociopetais, que promovem tal interação. Conclui-se que modificar
o ambiente pode ser uma intervenção útil para promover ou não o contato social ou a saúde
física, uma vez que influenciará, em alguma medida, o comportamento que ocorre naquele
lugar, conforme estabelece a psicologia ambiental.
Palavras-Chave: Psicologia ambiental. Relações interpessoais. Ambientes restauradores.
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O QUE É PSICOLOGIA DO TRÂNSITO E QUAIS
AS ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO
Fabio Henrique Vieira de Cristo e Silva - UniCEUB/FACES - Psicologia
fabio.cristo@uniceub.br
Os jornais e os telejornais, frequentemente, mostram acidentes e tragédias no trânsito. São
motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas que, deliberadamente ou não, comportamse de maneira perigosa. O que leva as pessoas a fazer barbaridades no trânsito? Este
é o desafio de muitos profissionais, entre eles, o psicólogo. Mas, o que é psicologia do
trânsito? Qual é o seu trabalho? Como se faz isso? Essa área estuda os comportamentos
dos participantes do trânsito e os processos psicológicos associados, considerando
os contextos e os lugares específicos onde ocorrem. É uma área simultaneamente de
pesquisa e de aplicação. Na pesquisa, produzem-se conhecimentos científicos junto aos
indivíduos, aos grupos e às comunidades. Observam-se e registram-se comportamentos
nas ruas; entrevistam-se usuários do trânsito; aplicam-se questionários; pesquisam-se
documentos oficiais e relatórios técnicos, para diagnosticar determinada situação; realizamse experimentos de campo e de laboratório, para estabelecer possíveis relações de causa e
efeito; aplicam-se testes psicológicos, para avaliar características dos futuros motoristas
(como a personalidade). Todas as intervenções do psicólogo do trânsito visam a colaborar
com a qualidade de vida das pessoas, ajudando a promover a segurança viária ou o transporte
sustentável e democrático. A maioria dos psicólogos do trânsito no Brasil trabalha na avaliação
psicológica de motoristas, no processo de aquisição da carteira nacional de habilitação, de
renovação ou de mudança de categoria. Outras atuações envolvem pesquisas aplicadas, na
tentativa de diagnosticar e sugerir medidas para resolver problemas; orientação, que inclui a
disseminação de informações relevantes sobre problemas do trânsito, buscando mudanças
sociais; tecnologia social, isto é, desenvolvimento de soluções com foco no comportamento.
Essa diversidade de ações demonstra que a psicologia do trânsito tem grande relevância
social e a sociedade precisa do seu suporte, para enfrentar os desafios que o trânsito impõe.
Palavras-Chave: Psicologia do trânsito. Segurança no trânsito. Avaliação psicológica.
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A CONVIVÊNCIA COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL
Tania Inessa Martins de Resende - UniCEUB/FACES - Psicologia
tania.resende@uniceub.br
O objetivo da pesquisa é articular o cuidado e a inclusão social mediante a ideia de convivência,
caracterizando-a como dispositivo de cuidado no contexto da atenção psicossocial em
saúde mental. A hipótese que guia o trabalho é a potencialidade da convivência, se orientada
por determinadas caraterísticas e posicionamentos, de converter-se em um dispositivo
de cuidado com um papel estratégico no campo brasileiro da saúde mental. Buscou-se
destrinchar o dispositivo, do ponto de vista da trama teórica, em três dimensões: ética,
política e clínica. Por meio de um recorte filosófico, o cuidado é caracterizado em sua
indissociável dimensão ética que se desdobra quando o tema é convivência, analisada
mediante um viés sociológico, como um dispositivo de cuidado em seu papel político, isto é,
desinstitucionalizador e promotor de cidadania. Em seguida, a convivência é problematizada
como um dispositivo de cuidado no campo da atenção psicossocial, em sua dimensão clínica.
Este estudo foi realizado mediante uma pesquisa qualitativa, de intervenção, com o objetivo
de caracterizar a convivência como dispositivo de cuidado no campo da saúde mental. A
convivência, como dimensão fenomenológica, foi estudada em um Centro de Atenção
Psicossocial. A intervenção tem a convivência, ao mesmo tempo, como objeto e estratégia, e
foi na convivência entre pesquisadores, usuários e equipe que as decisões sobre as atividades
que compõem a intervenção foram realizadas. As informações qualitativas geradas por meio
de diários de campo, gravações das reuniões com a equipe do CAPS e registros em ata da
participação na assembleia do CAPS e das reuniões da equipe de pesquisa foram analisadas
segundo a hermenêutica de profundidade. A análise das intervenções foi construída em
diálogo com as dimensões ética, política e clínica e as disponibilidades implicadas no cuidado.
A convivência, se guiada pelas constelações de princípios e características sustentadas pelas
dimensões ética e política, configura-se na possibilidade de construir um cuidado privilegiado
em saúde mental mediante as disponibilidades afetivas de estar com, fazer junto e deixar ser.
A convivência exige disponibilidade ética para estar com outro, sustentada em uma posição
política de reconhecer o outro em sua diversidade e alteridade, o que é incompatível com
uma formação autoritária e prescritiva. Pela convivência, experimentou-se um combate à
formalização, permitindo flexibilização e circularidade de papéis entre cuidadores e usuários,
culminando na construção de redes solidárias e de relações mútuas de cuidado, marcadas
por afetividade, alegria e espontaneidade, o que resultou na possibilidade de acolher o
sofrimento caracterizado pelos confrontos, desencontros e ambivalências que constituem
o humano. Foi proposta uma incorporação da convivência como dispositivo de cuidado no
contexto dos CAPS que possa ser utilizada por qualquer profissional e qualquer filiação
teórica que se sustente no projeto de desinstitucionalização: tratar em liberdade, visando ao
empoderamento e à inserção social, mas respeitando-se o modo próprio de cada ser.
Palavras-Chave: Convivência. Saúde Mental. Clínica.

117

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS:
O EMPREENDEDORISMO MORAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Aline Albuquerque Sant’Anna de Oliveira - UniCEUB/FAJS - Direito
aline.oliveira@uniceub.br
Anna Luiza de Castro Gianasi - UniCEUB/FAJS - Direito
anna.gianasi@uniceub.br
A Educação em Direitos Humanos é um conjunto de atividades de capacitação e difusão de informação
direcionado à promoção da cultura de direitos humanos. Apresenta dois objetivos precípuos:
proporcionar conhecimentos sobre os direitos humanos e os mecanismos para protegê-los; desenvolver
as atitudes necessárias para promover, defender e aplicar os direitos humanos na vida cotidiana. Na
esfera das instituições de ensino superior, a Educação em Direitos Humanos visa incentivar e aprimorar
competências e habilidades dos docentes voltadas à promoção e à defesa e dos direitos humanos nas
práticas cotidianas. Com efeito, por uma perspectiva crítica, na qual se incorporam aspectos do contexto
social, cultural e econômico, vivenciado pelos estudantes, é fundamental identificar metodologias
capazes de aproximá-los do arcabouço teórico-normativo dos direitos humanos e de sensibilizálos para práticas cooperativas e solidárias, cujo resultado derradeiro apontará para a assunção de
responsabilidades rumo à transformação social. Desse modo, sustenta-se que a Educação em Direitos
Humanos há que ser inserida nos cursos de Direito de modo transversal, perpassando todas as suas
disciplinas, conduzindo a uma abordagem menos dogmática, mais interdisciplinar e conectada com
os problemas emergentes na contemporaneidade. Nesse sentido, de acordo com o Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos - PNEDH, a participação das instituições de ensino superior na
promoção da cultura dos direitos humanos é fundamental e pode concretizar-se por meio de ações
interdisciplinares, mediante distintas formas de relacionar as múltiplas áreas do conhecimento humano
com as normas e os princípios de direitos humanos. Sendo assim, a inclusão transversal da Educação
em Direitos Humanos no curso de Direito ocorre: de modo substantivo, por meio do ensino dos direitos
humanos e de seus princípios, o que se concretiza mediante a transversalização no projeto políticopedagógico, conforme o PNEDH; de modo metodológico, por meio da adoção de metodologias ativas;
de modo empreendedor, que implica o emprego de técnicas de persuasão não racional, despertando
sentimentos de comunhão. Com efeito, a Educação em Direitos Humanos no curso de Direito concorre
para a mudança comportamental dos alunos e futuros profissionais, na medida em que fomenta a
reflexão em qualquer disciplina jurídica, acerca das violações de direitos humanos que assolam o país,
da imperiosidade de estimular a participação social, da promoção da tolerância e da conscientização
relativa a demandas comunitárias e da importância da construção de relações de pertencimento e
de responsabilidade individual e coletiva. Desse modo, tem-se como desiderato alterar os limites do
altruísmo e contribuir para a formação de indivíduos socialmente engajados e comprometidos com o
meio em que vivem.

Palavras-Chave: Educação em direitos humanos. Empreendedorismo moral. Ensino superior.
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O DIREITO À MORADIA ADEQUADA E SEUS
IMPACTOS NO DISTRITO FEDERAL
Camila Bottaro Sales - UniCEUB/FAJS - Direito
camila.sales@uniceub.br
O estudo do direito à moradia adequada foi reconstruído sob novos paradigmas da pósmodernidade, sobretudo com a Emenda Constitucional n.26/2000 quando se tornou direito
fundamental social, previsto no artigo 6 da Constituição Federal de 1988. Hoje, o estudo
deste instituto faz-se em razão de interesse público e social diante das novas interpretações
trazidas pela Constituição. No Distrito Federal, o problema da regularização fundiária advém
do seu contexto histórico. É certo que todos os grandes centros urbanos do Brasil vivenciam
problemas parecidos. Contudo, no Distrito Federal, essas questões são mais acentuadas,
tendo em vista o crescimento populacional, sobretudo, a partir de 1970. Nessa época,
não foi possível aos órgãos governamentais acompanhar as invasões às terras públicas e
o loteamento irregular das áreas particulares. Hoje, várias pessoas vivenciam o problema
da insegurança da posse, principalmente as de baixa renda que não conseguem alcançar o
objetivo da tão sonhada casa própria. Enquanto isso, parte da população fica marginalizada
de programas sociais educacionais. Diante de tal fato, notam-se consequências desse
fenômeno, como, por exemplo, a retirada da população e a demolição de suas casas de forma
cruel, sem qualquer auxílio do Poder Público. Vários programas do governo são implantados,
com objetivo de regularizar a posse, mas de forma lenta. O objetivo do minicurso é
demonstrar a construção histórica do direito à moradia, seguida do estudo do processo de
urbanização desordenada no Distrito Federal, a fim de expor problemas reais vividos pela
região de Sol Nascente, localizada na cidade satélite de Ceilândia e da favela Santa Luzia,
localizada na Cidade Estrutural, áreas que foram pesquisadas pelo projeto de extensão da
Clínica de Direitos Humanos no eixo Direito à Moradia.
Palavras-Chave: Direitos Humanos. Direito à moradia. Regularização fundiária. Distrito
Federal.
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OS CONSTITUCIONALISMOS NA AMÉRICA LATINA E A EXPERIÊNCIA DAS CORTES
CONSTITUCIONAIS PARA OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS
Sandra Márcia Nascimento - UniCEUB/FAJS - Direito
sandra.nascimento@uniceub.br
Thiago Santos Aguiar de Pádua - UniCEUB/FAJS - Direito
thiago.padua@uniceub.br
O Direito Constitucional concentra a experiência e a historia do constitucionalismo
mediante a experiência ocidental, inglesa, americana e francesa. A dinâmica da construção
de outras institucionalidades pela diversidade étnica foi e tem sido ocultada na doutrina
e nos processos pedagógicos da formação jurídica. A proposta de abordagem do tema
mediante a experiência das Cortes constitucionais na América Latina está intimamente
ligada aos processos de reformas estatais fundadas nos princípios da plurinacionalidade
e do pluralismo étnico, articulando-se com a dinâmica das organizações sociais e políticas
indígenas. O objetivo da palestra é ampliar o escopo da educação jurídica relativamente ao
campo do direito constitucional, trazendo os contextos e as experiências jurídicas especificas
do continente marcado pelo colonialismo, pelo racismo e por suas influências no sistema de
justiça. As principais questões sobre os direitos dos povos indígenas serão tratadas mediante
a experiência da Corte Constitucional da Colômbia e do Tribunal Plurinacional da Bolívia, em
um plano comparativo com a atividade do Supremo Tribunal Federal no Brasil.
Palavras-Chave: Povos indígenas. Constitucionalismos. Cortes constitucionais. América
Latina.
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FUTURO DO PLANETA E DA SOCIEDADE: A TECNOLOGIA MUDANDO TUDO!
Paulo Rogério Foina - UniCEUB/FATECS - Ciência da Computação
paulo.foina@uniceub.br
Apresentam-se as previsões de consumo dos recursos naturais decorrente do elevado
padrão de consumo da sociedade moderna e da pouca preocupação dos governos com a
preservação desses recursos escassos. Serão mostrados os prazos para a exaustão dos
principais recursos minerais e orgânicos e seus impactos na vida dos seres humanos até
os próximos 100 anos. A Terra passará por alterações naturais e provocadas de clima e de
morfologia. Muitas espécies animais e vegetais sumirão como outras novas aparecerão, mas
a sobrevivência do ser humano está em risco de extinção. Contudo, a mesma tecnologia
que torna o planeta insustentável poderá trazer as soluções para recuperá-lo ou, ao menos,
tornar a vida dos seres humanos viável nas próximas décadas. As principais tecnologias
emergentes são apresentadas, e seus impactos, analisados tanto do ponto de vista de
sustentabilidade como de mudanças na estrutura social e urbana. Novas formas de produção,
descentralização dos aglomerados urbanos, automação por máquinas inteligentes, fontes
renováveis e descentralizadas de energia, comunicação pessoa a pessoa em alto grau e
outras tecnologias provocarão impactos nas profissões, nas estruturas de governo, nos
relacionamentos interpessoais e, principalmente, na relação do homem com o planeta.
Palavras-Chave: Consumo dos recursos naturais. Preservação. Tecnologia.
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REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL:
O SEGURO DO TRABALHADOR BRASILEIRO
Alexandre Zioli Fernandes - UniCEUB/FATECS - Administração
alexandre.fernandes@uniceub.br
Estre trabalho apresenta a forma como está estruturada a Previdência Social no Brasil de
acordo com os seus diferentes regimes existentes, a legislação vigente tanto no âmbito da
Seguridade Social como especificamente na área de Previdência, suas formas de acesso
com detalhamentos dos Regimes Próprios de Previdência Social e do Regime Próprio
dos Militares, tendo como foco principal o Regime Geral de Previdência Social. Para este
último, serão discriminadas as diversas formas de contribuição consoante as categorias
de contribuintes, contemplando, inclusive, as renúncias previdenciárias existentes. Em
continuidade, serão apresentados os respectivos planos de benefícios associados a cada
categoria de contribuintes, inserindo as regras de acesso aos benefícios e as fórmulas de
cálculo de seus valores temporários ou permanentes, programados ou de risco. Também
serão apresentadas a evolução histórica, a situação atual do Regime Geral de Previdência
Social em termos de equilíbrio financeiro, de acordo com os resultados apresentados pelas
receitas advindas dos recolhimentos à Previdência Social e pelas despesas decorrentes dos
pagamentos de benefícios, as perspectivas mediante o processo de transição demográfica
pelo qual o Brasil passa e o contexto que se delimita diante das regras vigentes, conforme os
resultados obtidos pelas projeções a longo prazo.
Palavras-Chave: Previdência social. Seguridade social. Aposentadorias e pensões.

122

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

O APRENDIZADO NO PROJETO DO SOFTWARE CONTROLOG
Roberto Avila Paldês - UniCEUB/FATECS - Análise e Desenvolvimento de Sistemas
roberto.paldes@uniceub.br
Maurício Cardoso Júnior - Sócio Fundador da Leve Já Logística
mauricio@leveja.com.br
Rogério Guimarães - Diretor Administrativo da Leve Já Logística
rogerio@leveja.com.br
A palestra discute a proposta de construção e de comercialização de um software construído
para apoiar o controle de entrega de produtos por empresas de logística. O software Controlog
é uma solução para gerenciar as entregas de uma empresa em tempo real. O projeto nasceu
de uma necessidade interna da organização do ramo, por não encontrar uma solução no
mercado que atendesse as suas necessidades. Com base na realidade diária, os empresários
começaram a construir uma solução proprietária que se revelou bastante promissora.
Evidentemente, muitos desafios técnicos apresentaram-se, e a superação propiciou lições
importantes para ser debatidas com estudantes e profissionais da área de desenvolvimento
de sistemas de informação. A proposta do encontro é olhar a solução encontrada não apenas
no viés administrativo, mas também de especialistas em desenvolvimento de aplicações
móveis. Os entregadores de uma empresa são cadastrados com o registro do IMEI do
aparelho celular (código único que cada aparelho possui), o que é uma medida de segurança
importante para o negócio. No momento em que a entrega é efetuada o entregador, na
tela do aplicativo para celular, dá baixa no registro, atualizando, de imediato, o banco de
dados. De qualquer computador conectado à Internet, os empresários e seus clientes podem
acompanhar online o que acontece.
Palavras-Chave: Ensino superior. Processo empreendedor. Tecnologia da Informação.
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O QUE APRENDI NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA GERAR UMA STARTUP
Roberto Avila Paldês - UniCEUB/FATECS - Análise e Desenvolvimento de Sistemas
roberto.paldes@uniceub.br
Vinícius Dias Paldês - Pós-graduando em Engenharia de Requisitos de Software
vinydp@gmail.com
A palestra apresenta o processo e as experiências identificadas no desenvolvimento de
um assistente de negócios em um ambiente de venda direta. Consideram-se os desafios
para encontrar formas de colaborar com o pequeno empreendedor a organizar-se para
crescer de forma consistente e financeiramente inteligente. O aplicativo sugere a utilização
da tecnologia de forma humanizada como ferramenta de transformação. Na palestra,
serão avaliados não só o produto obtido, mas também a construção de uma forma de
comercialização e divulgação da ideia. A retrospectiva de uma história recente levará à
reflexão de práticas que poderão ser adotadas por muitos formandos em tecnologia no
ensino superior. A comunidade de empreendedores à frente do projeto é composta por
jovens recém-formados que procuram trazer os melhores talentos e negócios juntos.
Propõe-se ao mercado a formação de rede de relacionamentos que agreguem valor a todos
os usuários do aplicativo. Realiza-se isso, conectando marcas, empreendedores e clientes
por uma plataforma estruturada em três pilares: o social, que busca transformar a vida das
pessoas pelo empreendedorismo; o empresarial, propondo constituir-se em novo canal
de vendas e oportunidades incrementais; o ambiental, que atua na redução de custos e da
complexidade logística da cadeia de suplementos. A plataforma Izie funciona para todos
os tipos de empresa. Algumas características de um produto ou serviço podem ser um
diferencial durante a implantação do novo modelo.
Palavras-Chave: Ensino superior. Processo empreendedor. Tecnologia da Informação.
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A AUTORIDADE DOCENTE E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO:
EDUCAÇÃO, CRISE E LIQUIDEZ
Leonardo Humberto Soares - UniCEUB/FATECS - Administração
leonardo.soares@uniceub.br
A presente palestra tem como objetivo apresentar de que maneira as novas tecnologias
informacionais e comunicacionais, o grande volume informacional produzido e a prática
docente diante da sociedade da informação reforçam e/ou desafiam a percepção do professor
sobre a sua autoridade em sala de aula. A pesquisa que deu origem a essa proposta partiu
do princípio de que o sentimento de crise de autoridade, que é verbalizado, recorrentemente,
por parte dos docentes poderia estar diretamente vinculado às novas dinâmicas sociais
emergentes do desenvolvimento tecnológico e informacional ocorrido nos últimos quarenta
anos e que se apresenta inserido no contexto social e educacional. Nesse sentido, a pesquisa
revelou aspectos importantes que podem contribuir para melhor compreensão sobre o
ato educativo e os fenômenos que fazem parte da rotina cotidiana do professor em sala
de aula. Como resultado, foram identificados três importantes fenômenos que parecem
ser essenciais para esse debate: o aluno tem facilidade em interagir com a tecnologia, mas
isso não ultrapassa o contexto comunicacional e de entretenimento; o acesso dos alunos às
novas bases informacionais pode gerar um sentimento de perda da autoridade no professor
que não está preparado para lidar com essa realidade; as estratégias que se pautam
na compreensão do outro como parte diretamente envolvida no ato educativo parecem
fortalecer as relações de autoridade do professor. Em síntese, o resultado aponta a ideia
de que não é o domínio da TIC pelo professor que reforça ou não a sua autoridade. Nesse
sentido, a presente exposição aponta para outras variáveis que podem compor o processo
de validação da autoridade docente em sala de aula.
Palavras-Chave: Autoridade docente. Crise. Tecnologia da Informação. Incerteza. Liquidez.
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PERFIL, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DOS ALUNOS DE COMUNICAÇÃO
Flor Marlene Enriquez Lopes - UniCEUB/FATECS - Comunicação Social
flor.marlene@uniceub.br
Guilherme Di Angellis da Silva Alves - UniCEUB/FATECS - Comunicação Social
guilherme.alves@uniceub.br
O objetivo da atividade é apresentar os resultados de ampla pesquisa realizada com os
alunos de Comunicação, para conhecer, de maneira sistemática e aprofundada, o seu perfil.
A pesquisa mapeou demandas, interesses, habilidades, deficiências e níveis econômico,
educacional, cultural, padrão de consumo. Com a análise dos resultados, propõem-se ações
mais eficientes em termos didáticos e pedagógicos, sobre o que pensam os alunos, quais
expectativas têm do curso e do mercado de trabalho e como é possível converter esses
anseios em ensino.
Palavras-Chave: Perfil de estudantes. Comunicação social. Ensino.
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O USO DO QLIK SENSE NO APOIO AO ENSINO E AO APRENDIZADO
Marcelo Antonio Lisboa Cordeiro - UniCEUB/FATECS - Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
marcelo.cordeiro@uniceub.br
Mauro Castro de Azevedo e Souza - UniCEUB/FATECS - Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
mauro.castro@uniceub.br
Roberto Ávila Paldês - UniCEUB/FATECS - Análise e Desenvolvimento de Sistemas
roberto.paldes@uniceub.br
Iniciado no 2º semestre de 2012, no curso de administração da Faculdade de Tecnologia
e Ciências Sociais Aplicadas (FATECS) do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, o
projeto de extensão Prospecção de Tecnologias de Informação e Comunicação (Projeto
TIC) representa iniciativa para impulsionar o uso de recursos tecnológicos atuais em
proveito do aprimoramento de processos pedagógicos do UniCEUB. O Projeto TIC temse dedicado a investigar tecnologias (software, hardware e/ou mobiliário) que possam ser
aplicadas pedagogicamente, propiciando experiências positivas para disciplinas e cursos
que se vinculam ao Projeto. Com o advento da crise econômica, o Projeto TIC concentrase na prospecção de tecnologias de baixo custo ou gratuitas, como, por exemplo, softwares
livremente disponíveis na Internet. Nesse contexto, no 1º semestre de 2016, foi conduzido o
teste do software de Business Intelligence (BI) QLIK SENSE na disciplina Cenários de Negócios
e Formulação de Estratégias do curso de Administração da instituição. Esse software é
voltado a proporcionar rápidas e ilustrativas análises de dados, permitindo a combinação
de dados de documentos distintos. O software foi utilizado por grupos de cerca de 5 alunos,
para conduzir análise de dados reais, extraídos de pesquisas junto ao consumidor e de
pesquisas de preços, feitas também pelos alunos. O resultado final foi o desenvolvimento
de sofisticadas análises da competitividade de empresas em setores distintos, expostas
em ilustrativas apresentações em grupo. A utilização dessa tecnologia levanta a questão
de como conciliar o tempo gasto com treinamento em novo software e o cumprimento de
extenso programa disciplinar.
Palavras-Chave: Prospecção. Business Inteligence. Cenários de negócios.
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MUDE SEU MUNDO, E O MUNDO MUDA
Luciana do Nascimento Lanchote - UniCEUB/FATECS - Administração
luciana.lanchote@uniceub.br
Laura Vieira Maciel - Analista na área de Gestão de Pessoas do Supremo Tribunal Federal
lauravimaciel@gmail.com
O filósofo Heráclito defendeu que “nada é permanente, exceto a mudança”. Em um mundo
que passa por grandes transformações, sejam elas políticas, culturais, econômicas, é cada
vez mais importante que os indivíduos se avaliem e detectem padrões falhos que devem ser
substituídos por outros mais eficazes e relevantes. Para isso, é necessário que haja abertura
para as mudanças e que os indivíduos identifiquem quais são os impedimentos para que
ocorram. Lidar com mudanças é lidar com o medo das pessoas, pois significa abandonar o
status quo e acolher o novo, o desconhecido. Isso nem sempre soa agradável para a maioria.
Esse é mais um motivo para que as instituições apresentem situações em que a mudança
seja vista como algo natural e, em muitos casos, imprescindível. Nas organizações, abrir
espaço para essa discussão é estimular a reflexão sobre processos dinâmicos pelos quais
o mundo passa – mesmo quando não são bem-vindos – e que necessitam ser planejados,
organizados e conduzidos, com vistas a atingir resultados definidos pela instituição a curto,
médio e longo prazo. Quanto mais se protelam as discussões, mais se retardam os processos
de melhoria, inovação, criatividade e gerenciamento de conflitos. Mudança deve ter um
significado amplo e trazer em seu escopo a reunião de conhecimentos, habilidades e atitudes
que fazem o indivíduo sair de uma situação atual, nem sempre satisfatória, para um estado
desejado, mais rico em recursos e possibilidades positivas. A palestra Mude seu mundo, e
o mundo muda tem como objetivo estimular os participantes a refletir sobre os processos
de mudança individual e coletiva e os benefícios de ter abertura às transformações. É um
incentivo também para que os participantes criem ações, para tirar o melhor proveito das
situações desafiadoras, detectando os próprios pontos fracos e fortalecendo os pontos
fortes em busca do sucesso pessoal e profissional.
Palavras-Chave: Mudança. Pontos fracos. Pontos fortes. Resultados.
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SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS NA VISÃO DA NOVA NBR 5419:2015
Luciano Henrique Duque - UniCEUB/FATECS - Engenharia Elétrica
luciano.duque@uniceub.br
Não há dispositivos ou métodos capazes de modificar os fenômenos climáticos naturais, a
ponto de prevenir a ocorrência de descargas atmosféricas, que atingem a estrutura e podem
causar-lhe danos, aos ocupantes e ao conteúdo, além de falhas dos sistemas internos. A
proteção da estrutura é fundamental, pois evita a possibilidade de incêndio, ferimentos e
risco de morte. Para minimizar os impactos das descargas atmosféricas, a estrutura deve
ser provida do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA. As medidas de
proteção consideradas na ABNT NBR 5419: 2015 atualizada são comprovadamente eficazes
na redução dos riscos associados às descargas atmosféricas. A palestra visa apresentar
as principais características relevantes comparadas com a NBR 5419:2005. As mudanças
visam aumentar a segurança das pessoas, das edificações e de seu conteúdo.
Palavras-Chave: SPDA. Risco. NBR 5419.
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A TEORIA DISC APLICADA AO ATENDIMENTO DE QUALIDADE
Luciana do Nascimento Lanchote - UniCEUB/FATECS - Administração
luciana.lanchote@uniceub.br
No contexto atual de ampla concorrência, real e virtual, o bom atendimento consegue ganhar
mais atenção dos clientes que, na dúvida, é o ponto decisivo do processo de compra. Um
atendimento de qualidade é aquele que não apenas realiza o que o cliente espera, mas
atende suas necessidades de forma individual e real, realizando empatia e satisfação do
início ao fim do processo de atendimento. A Teoria DISC é um dos mais utilizados recursos
de perfil comportamental do mundo. Mediante um teste, determinam-se padrões de
comportamentos e visam-se oferecer relacionamentos mais produtivos e prazerosos. Não
é a intenção utilizar a teoria para limitar o indivíduo, pelo contrário, deseja-se que, quanto
maior o autoconhecimento e o conhecimento dos membros de uma equipe, melhor será
a convivência entre todos. A Teoria DISC determina quatro tipos de comportamentos
predominantes nos indivíduos: D (dominância), I (influência), S (estabilidade), C (conformidade).
Considera que esses comportamentos podem sofrer alteração maior ou menor, dependendo
do ambiente e do contexto social em que se insere. A teoria DISC não mede personalidade,
valores, crenças e caráter, mas, sim, emoções observáveis e comportamentos. Esta palestra
tem o intuito de apresentar técnicas de venda e atendimento, utilizando a Teoria DISC para
oferecer atendimento de alta qualidade, gerando maior satisfação do cliente e do prestador
de serviço, alcançando a fidelização e o sucesso de resultados da empresa.
Palavras-Chave: Atendimento de qualidade. Teoria DISC. Processo de compra.
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE
Marco Antônio de Oliveira Araújo - UniCEUB/FATECS - Ciência da Computação
marco.araujo@uniceub.br
O fenômeno das redes sociais surgiu em meados dos anos 70. Desde então, cresce o seu
uso exponencialmente, atingindo milhões de pessoas no mundo todo. Essa quantidade de
usuários passou a ser visada por atacantes e falsificadores que, a cada dia, criam novos golpes.
Os objetivos são diversos: assumir identidades de celebridades, forçar usuários a instalar
softwares maliciosos, roubar senhas e sequestrar. Por isso, é importante que os usuários
entendam os riscos a que estão sujeitos e protejam-se. Um dos pontos mais importantes é
ter consciência de que a Internet potencializa tudo o que é colocado nela. Se uma informação
do usuário não pode ser passada para o público, então não deveria estar disponível em uma
rede social. Dados, como localização, endereço, nomes completos de familiares e locais de
estudo e trabalho, não podem ser divulgados nas mídias, pois podem servir de subsídio para
o início de um golpe de engenharia social, na qual os malfeitores focalizam seus ataques.
As formas de proteção, assim como as vulnerabilidades, são diversas. O mais importante é
entender que, ao passar informações e fotos para uma rede social, você perde o controle de
quem os vê e o que a pessoa pode fazer com esse tipo de dado. Não é à toa o ditado “Caiu na
net, já era”. Colocou na grande rede, não tem volta. Não se pode apagar o que já foi copiado
e postado.
Palavras-Chave: Rede social. Segurança. Redes de computadores. Engenharia social.
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AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA MULTIMODAL
Francisco Javier de Obaldía Díaz - UniCEUB/FATECS - Engenharia de Computação
francisco.diaz@uniceub.br
A segurança da informação está voltada à garantia de autenticidade, confidencialidade,
integridade e disponibilidade da informação. Existem muitas ferramentas e técnicas que
podem apoiar a gestão da segurança da informação. Entre elas, as soluções baseadas
em biometria têm evoluído no apoio de alguns aspectos de segurança da informação. A
autenticação biométrica tem crescido em popularidade como uma maneira de fornecer
identificação pessoal. O aumento de fraudes com cartão de crédito e roubo de identidade nos
últimos anos indica que esta é uma questão de grande preocupação na sociedade. Senhas
individuais, pinos de identificação (PIN) ou token mostram-se insuficientes em aplicações.
São apresentadas formas de autenticação biométrica e a fragilidade das mais utilizadas,
quando comparadas com as que utilizam mais de uma característica do indivíduo, uma
tendência moderna nas pesquisas e nas implementações. Serão expostos diferenciais e
aplicações quanto à autenticação e ao reconhecimento de um indivíduo em Sistemas de TI,
quando usada a biometria multimodal.
Palavras-chave: Biometria. Fusão. Autenticação. Falso positivo. Falso negativo.
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EDUCAÇÃO NA PÓS-MODERNIDADE:
A NOVA PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA
Homero Barbosa Reis - UniCEUB/FATECS - Administração
homero@homeroreis.com.br
A oficina de práticas pedagógicas centradas nos princípios da ontologia da linguagem
de Humberto Maturana é uma atividade teórico-vivencial sustentada por processos de
reflexão-ação e está programada para um tempo de execução de 2h30. Constitui-se na
apresentação das competências requeridas para um processo ensino-aprendizagem
enriquecido, seguido de reflexões e aplicações objetivas das técnicas pelos participantes.
Com uma abordagem motivacional, tem como objetivo levar os participantes a uma reflexãoação sobre seu papel como coagentes construtores de um perfil profissional adequado
ao momento mercadológico atual. A oficina, inicialmente, discute os requerimentos do
mercado atual quanto à educação do profissional. Identifica-os como a adequada formação
técnica, fruto de uma educação desafiadora que agrega diferenciais competitivos ao aluno
e estimula um comportamento ético centrado em princípios. Em seguida, apresentam-se
os fundamentos técnicos para uma educação transformadora mediante uma pesquisa feita
com a teoria construtivista de J. Piaget e os princípios da psicologia social de Erick Ericksen,
que sugere cada faixa etária ter demandas e interesses específicos e tornar-se sua formação
profissional mais adequada quando tais demandas e princípios forem atendidos. A pesquisa
também se presta a fornecer alguns indicadores que os docentes podem usar no momento
de construir suas atividades acadêmicas. No terceiro momento, a oficina oferece várias
oportunidades de vivências de modelos didáticos focalizados nas tríades do processo de
construção do conhecimento profissional. A primeira tríade sustenta-se em três distinções:
de identidade, que procura refletir sobre a pergunta quem sou eu?; de relacionamento, que
indaga sobre como me relaciono; de tarefa, que analisa o que faço e o que quero fazer. A
segunda tríade sustenta-se em outras três distinções: projeto, que procura refletir sobre
a construção do futuro; capacidade técnica, que avalia o grau de competência, habilidade
e atitude; governabilidade, que reflete sobre o grau de controle que se tem sobre o futuro,
mediante a gestão da realidade. Por fim, apresenta-se o Modelo do Observador, da Ação e
do Resultado (MOAR), recurso que possibilita perfeito entendimento dos cinco processos de
gestão que cada aluno deve utilizar para aperfeiçoar os processos educacionais aos quais se
submete. Os cinco processos de gestão apresentados são: gestão da realidade, gestão das
possibilidades, gestão das ações e dos resultados, gestão da aprendizagem e gestão dos
relacionamentos. A oficina encerra-se com uma avaliação dos processos e dos conteúdos
apresentados.
Palavras-Chave: Startup. Fracasso. Empreendedorismo.

133

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

ALGUNS SOFTWARES QUE PODEM APRIMORAR O
APRENDIZADO NAS DISCIPLINAS DA ÁREA DE EXATAS
Luís Cláudio Lopes de Araújo - UniCEUB/FATECS - Ciência da Computação
luis.araujo@uniceub.br
O ensino superior dispõe de ferramentas computacionais para auxiliar tanto o professor
quanto o aluno na relação que envolve ensino e aprendizagem. Nota-se que o aumento
no número de recursos tecnológicos não se refletiu ainda em uma melhora significativa no
aprendizado dos estudantes, em parte, porque os professores ainda usam abordagens que
não favorecem o uso das novas tecnologias pelos alunos e, em parte, porque os estudantes
têm dificuldade em usar comandos, às vezes escritos, do software, para executar ações
do programa ou porque o estudante prefere estudar de forma clássica, fazendo as listas
de exercícios que os professores passam ou consultando seções dos livros da bibliografia
básica existente no plano de ensino. É certo que nenhum dos lados consegue tirar um
proveito substancial da tecnologia existente. Para isso, o docente precisaria preparar-se
para usar as ferramentas com atividades pensadas para ser exploradas com a ajuda desses
instrumentos. Não se trata apenas de obter a resposta a um problema. É possível perceber o
erro e como é cometido. Assim, é possível construir um conhecimento significativo, pois, uma
vez entendido o motivo do engano, não se espera que se cometa o mesmo erro novamente.
Entretanto, não há esse tipo de atividade nos livros didáticos clássicos, e o professor
precisaria dispor-se a construir essas atividades. O estudante, por outro lado, precisa estar
disposto a entender, de fato, aquilo a que se propõe estudar e fazer uso das ferramentas,
para conferir se o que está fazendo está correto. Há três softwares e um projeto de uma
universidade que merecem ser destacados como ferramentas que podem potencializar o
aprendizado nas Ciências Exatas. São eles: GeoGebra, MAXIMA, Octave e os experimentos do
PhET, da Universidade do Colorado. Todos são softwares livres e podem ser explorados tanto
por professores quanto por estudantes. O primeiro apresenta um ambiente intuitivo onde é
possível criar ilustrações para boa parte dos conteúdos estudados em matemática no ensino
superior que usam visualização bidimensional ou tridimensional. O segundo é apropriado
para manipulação algébrica de expressões e funções. Com ele, fazem-se cálculos, envolvendo
derivada, integral, equações diferenciais, álgebra linear e geometria analítica. O terceiro é
similar ao conceituado MATLAB e pode ser usado para ter contato com a linguagem usada
pelo MATLAB, pelo menos, para as disciplinas de matemática e física. Por último, o PhET
é um conglomerado de experiências, envolvendo matemática, física e química, que podem
ser acessadas gratuitamente e podem ajudar a compreensão de diversos fenômenos físicos
e químicos. A proposta é apresentar estas ferramentas ao público presente, fazendo uma
reflexão sobre as vantagens pedagógicas do uso destas tecnologias.
Palavras-Chave: Software. Ensino superior. Exatas. Matemática.
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INFLUÊNCIA DA OPINIÃO PÚBLICA SOBRE AS DECISÕES JUDICIAIS
Patrícia Perrone Campos Mello - UniCEUB/FAJS - Direito
patricia.mello@uniceub.br; pcamposmello@uol.com.br
A Constituição de 1988 atribui ao Supremo Tribunal Federal a competência para efetuar o
controle da constitucionalidade das leis e dos atos produzidos pelo Poder Público. Assim, o
STF, composto por ministros não eleitos pelo voto popular, pode vir a declarar a nulidade de
atos que têm o apoio da maioria dos cidadãos. Por essa razão, alguns autores questionam a
legitimidade democrática da jurisdição constitucional exercida pelo Supremo. Todavia, se se
examinam os casos de relevo julgados pelo Tribunal, constata-se que raros são aqueles em
que se decidiu em desacordo com a maioria. A possível explicação para isso está no argumento
tomado de empréstimo do direito comparado, segundo o qual toda Corte constitucional
acumula um capital político, conquistado com base nas decisões aprovadas pela população.
Isso lhe garante um apoio que, em casos excepcionais, possibilita decidir contra a maioria
da comunidade sem grande prejuízo institucional. As Cortes sabem, contudo, que nenhum
poder se mantém estável por muito tempo se decidir, sistematicamente, em desacordo com
o sentimento popular. Por outro lado, um Tribunal Constitucional que busque julgar de forma
alinhada com a opinião pública pode ser extremamente disfuncional. A opinião pública é o
produto de um processo de animação social, influenciado por múltiplos atores e ideologias
e não o resultado da reflexão de cidadãos livres e plenamente informados que atuam no
espaço público. As pessoas sabem pouco acerca dos atos praticados pelos governos e pelas
autoridades que os integram. Tal conhecimento depende de corpos intermediários que
buscam tais informações, selecionam as que interessam e reportam-nas à população. Todo
relato é uma versão. O principal intermediário entre os governos e a cidadania é a imprensa,
composta por empresas que visam ao lucro, que dependem de seus anunciantes, que
precisam gerar conteúdos interessantes para seu público, que se adaptam a linhas editoriais.
Os jornalistas, os editores e os sócios das empresas têm seus próprios interesses e visões
de mundo. A imprensa não é um órgão neutro que funciona para capacitar cidadãos ávidos
por atuar no ambiente democrático. O modo de funcionar da mídia, por meio de manchetes
bombásticas e reiteração de informações especulativas, é capaz de gerar a percepção de
verdades absolutas quando há meras hipóteses e de produzir a condenação do público a
atos que ainda não foram inteiramente apurados, comprometendo a avaliação popular
imparcial. Por isso, é importante questionar a legitimidade da jurisdição constitucional não
apenas quando diverge da opinião da maioria, mas também quando converge, acriticamente,
com ela. Sobretudo em casos paradigmáticos, com apelo ao sensacional, é importante que a
comunidade jurídica proponha standards de controle e desenvolva um juízo crítico acerca da
independência com que atuam as Cortes constitucionais com relação à opinião pública, a fim
de que se garanta um julgamento efetivamente justo, com respeito à independência judicial
e aos direitos de defesa de todos os envolvidos.
Palavras-Chave: Jurisdição constitucional. Opinião pública. Controle.
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A ARQUITETURA BRUTALISTA DE JOSÉ GALBINSKI EM BRASÍLIA
O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E O CPD DA UNB: UMA ANÁLISE COMPARATIVA
Mariana de Mello Bueno - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
marianademelloarquitetura@gmail.com
Raíssa Leal Lima - UniCEUB, PIC Institucional, aluna voluntária
raissaleallima@gmail.com
Maria Emilia Stenzel - UniCEUB, professora orientadora
emilia.stenzel@uniceub.br
A pesquisa apresenta uma análise comparativa dos projetos do Restaurante Universitário e
do Centro de Processamento de Dados da Universidade de Brasília, ambos realizados pelo
arquiteto José Galbinski. O objetivo é evidenciar características espaciais e morfológicas dos
projetos, no sentido de precisar aspectos que determinaram sua condição de paradigmas
da vertente brasiliense do Brutalismo. Inicialmente, definiu-se um conjunto preliminar de
variáveis a ser analisadas, tomando como campo de referência as que marcaram o contexto
das práticas e do ideário da vertente brutalista da arquitetura no plano internacional e,
de forma específica, no plano nacional, que constituiu expressiva vertente e teve, na obra
construída e teórica de João Vilanova Artigas, de quem José Galbinski foi discípulo, sua
expressão maior. Em seguida, recorrendo a modelos tridimensionais dos referidos projetos,
efetuou-se a análise diagramática das variáveis pré-definidas e de outras sugeridas pelos
resultados obtidos com os diagramas elaborados. Os aspectos analisados – de natureza
programática, locacional, construtiva, geométrica e ambiental – permitiram compor um
quadro dos elementos característicos das articulações espaciais e da morfologia dos
referidos projetos que contribuiu para delinear a variante brasiliense do Brutalismo. A
pesquisa evidenciou que tais aspectos alteravam, em larga medida, quando não invertiam,
as soluções encontradas nas tipologias do modernismo então vigente na capital, de matriz
carioca. Ao ser efetuada de forma comparativa, a análise de tais variáveis em um e outro
projeto permitiu que se evidenciassem estratégias empregadas por José Galbinski naquela
fase de sua atuação profissional. Com isso, a pesquisa contribui para precisar aspectos do
arquiteto para o surgimento da vertente brasiliense do Brutalismo e de novos rumos na
arquitetura da capital, a partir da década de 70.
Palavras-Chave: Arquitetura. Brutalismo. Brasília. José Galbinski.
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A CRIMINALIDADE JUVENIL E A RELAÇÃO ENTRE RISCO E CULTURA
Gustavo Vieira de Sousa - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
gustavo.vs.vieira@gmail.com
João Pedro Garcia Bortolini - UniCEUB, PIC institucional, aluno bolsista
joao.pedrobt.93@gmail.com
Alessandra De La Vega Miranda - UniCEUB, professora orientadora
alessandra.miranda@uniceub.br
Importante assunto hodiernamente, a interação entre os jovens e o universo das subculturas
criminais chama a atenção e atrai o foco de debates. Busca-se, neste trabalho, maior
compreensão entre as relações dos jovens em conflito com a lei, que se encontram dentro
do aparato estatal de ressocialização, e a subcultura na qual estão inseridos, além dos
reflexos eventualmente causados no jovem e no coletivo, no contexto do Distrito Federal.
O principal objetivo desta pesquisa é compreender como os fatores de risco se relacionam
com as diferentes subculturas das quais os jovens fazem parte. Para isso, utilizou-se,
principalmente, o aporte etnográfico, que possibilita aos pesquisadores, mediante a inserção
no campo, compreender melhor a confluência entre a sua observação e a visão do nativo. Os
aspectos simbólicos apresentam uma explicação das relações dos jovens e dos fatores que
se desenvolvem em uma subcultura. Como resultado, observou-se que há estrita conexão
entre as subculturas das quais os jovens fazem parte e os fatores de risco que compõem uma
dimensão simbólica e que influenciam a criminalidade juvenil. Deve-se levar em consideração
que os fatores de risco tratados não são vistos como determinantes para a criminalidade
juvenil em si, mas um tanto quanto influentes. A partir do momento em que esses fatores de
risco são somados a determinadas subculturas, pode-se perceber que a há uma tendência
de que o jovem entre em conflito com a lei. Portanto, vê-se estrita relação entre fatores
de risco e subculturas, no contexto do Distrito Federal, e as características subculturais
contribuem para determinados comportamentos delitivos, que vão de encontro à norma
legal. Abre-se, pois, um campo de novas indagações sobre como lidar com tais fatores e
com determinadas subculturas, buscando-se, assim, medidas eficazes de pacificação e de
redução da criminalidade juvenil.
Palavras-Chave: Subcultura. Juventude. Conflito. Lei. Criminologia.
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A DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO NA FORMA DA LEI Nº 12.973/2014
DIANTE DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS INTERNACIONAIS:
INFLUXOS ENTRE DIREITO E CONTABILIDADE
Leonardo Leão Lamb - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
leonardo.lamb@outlook.com
Ariane Costa Guimarães - UniCEUB, professora orientadora
ariane.guimaraes@uniceub.br
A presente pesquisa tem como objetivo a análise das regras jurídico-contábeis atuais,
relativas ao aproveitamento fiscal de ágio, de acordo com a Lei nº 12.973/2014 e as novas
regras contábeis internacionais, introduzidas no ordenamento jurídico pátrio por meio das
Leis nº 11.638/2007 e n° 11.941/2009. Mediante o contexto econômico globalizado, buscase estudar os efeitos decorrentes da globalização e da transnacionalização dos mercados
para o Direito Tributário, utilizando como parâmetro um dos principais assuntos de interesse
dos grandes contribuintes no Brasil, qual seja, o aproveitamento fiscal do ágio. Assim, este
trabalho contém análises profundas de todas as discussões que nortearam a introdução, no
Brasil, das novas regras contábeis internacionais, as quais visaram padronizar as informações
fornecidas pelas empresas situadas no país à fiscalização com as informações prestadas por
empresas em todo o mundo, no âmbito dos mais diversos segmentos de mercado. Partese do pressuposto reconhecido por doutrina majoritária de que o Direito Tributário está
intimamente relacionado à Contabilidade, razão pela qual se busca, a partir desta pesquisa,
aferir quais foram as transformações sofridas pelo Direito Tributário com a adoção de regras
contábeis em conformidade com as normas internacionais vigentes, principalmente em
relação a importantes princípios constitucionais que balizam a atuação arrecadatória fiscal do
Estado. O mérito da pesquisa está em identificar como deverão ser reconhecidas e deduzidas,
fiscalmente, as despesas empreendidas com o pagamento do ágio em investimentos
societários avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial, principalmente com base
em dados levantados junto às casas do Poder Legislativo (Câmara dos Deputados e Senado
Federal), do Poder Executivo e da jurisprudência produzida em larga escala pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para determinar a regulamentação fiscal de tais
despesas diante de novos padrões de contabilidade introduzidos no Brasil. Não é objeto
do trabalho a análise crítica das decisões tomadas pelo Poder Legislativo relativamente ao
tratamento jurídico do ágio, mas tão somente a interpretação dos dispositivos inseridos no
ordenamento jurídico, de acordo com os dados colhidos junto aos principais órgãos do Poder
Público e à literatura jurídica e contábil existente sobre o tema.
Palavras-Chave: Ágio. Normas Contábeis Internacionais. Direito Tributário.
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A INTENÇÃO DE EMPREENDER DOS ESTUDANTES DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR PARTICULAR DO DISTRITO FEDERAL
Camila Macedo da Silva - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
milaa_macedo@hotmail.com
Erika Lisboa - UniCEUB, professora orientadora
erika.lisboa@uniceub.br
O empreendedorismo destaca-se no contexto brasileiro. A atitude de empreender, antes
não valorizada, hoje encontra incentivo no meio acadêmico e empresarial. Da mesma
forma, percebe-se que jovens têm apresentado intenção de empreender seja por realização
pessoal, seja por falta de opção no mercado. Considerando tais fatores favoráveis ao
empreendedorismo, esta pesquisa tem como objetivo geral identificar a intenção de
empreender dos estudantes de uma instituição de ensino superior particular do Distrito
Federal, ao comparar os alunos ingressantes com os concluintes. Os objetivos específicos
são: apresentar a intenção de empreender e a participação do jovem na faixa etária de 18 a
26 anos, no âmbito do empreendedorismo, no Brasil; identificar como o empreendedorismo
é analisado e seu desdobramento em uma instituição de ensino superior particular do Distrito
Federal; verificar a intenção de empreender dos estudantes ingressantes de uma instituição
de ensino superior particular do Distrito Federal; verificar a intenção de empreender dos
estudantes concluintes de uma instituição de ensino superior particular do Distrito Federal;
realizar a análise comparativa entre o resultado obtido junto aos estudantes ingressantes e
aos concluintes. Para alcançar os objetivos, realizou-se uma pesquisa de caráter descritivo
e transversal. O método de abordagem é o quantitativo, e os dados foram coletados por
meio de questionário, com perguntas fechadas a dois grupos de alunos de uma instituição
de ensino superior particular do Distrito Federal: o primeiro grupo é formado por estudantes
do 1º semestre, denominado estudantes ingressantes, e o segundo grupo, por alunos dos
6º e 7º semestres, denominado estudantes concluintes. Como resultado, identificou-se que
os alunos ingressantes apresentam a intenção de empreender por meio de negócio próprio,
visando alcançar independência financeira e escapar do desemprego. Em contrapartida, os
alunos concluintes indicam que abrir um empreendimento é boa oportunidade de carreira.
Identifica-se que a instituição tem atuado de forma relevante, fornecendo condições para
que o jovem empreenda e tenha sucesso nas carreiras que decidir seguir.
Palavras-Chave: Empreendedorismo. Intenção de empreender. Estudantes.
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A LUTA PELA TERRA E PELO RECONHECIMENTO SOCIAL: OS KALUNGA NO CURSO
DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E A
IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/2003
José Alves da Silva Filho - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluno bolsista
jose.icxc@gmail.com
Tiago Alves Ferreira - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluno voluntário
tiagoferreiraef@gmail.com
Leandro Santos Bulhões de Jesus - UniCEUB, professor orientador
leandro.jesus@uniceub.br
A trajetória das lutas das populações negras rurais em nosso país é marcada por invisibilidade,
silenciamento e acúmulo de desigualdades. Nos últimos anos, entretanto, a geração de
políticas públicas direcionadas a estes coletivos trouxe à tona a problemática das identidades
quilombolas em meio aos movimentos sociais do campo. Os cursos de Licenciatura em
Educação do Campo (LEDOC), implantados recentemente em várias universidades do
Brasil, configuram-se como demanda desses movimentos que, há tempos, exigiam do
Estado brasileiro uma educação diferenciada, calcada em valores, saberes, temporalidades,
subjetividades e projetos de sociedade que os dispositivos educacionais nacionais vigentes
não contemplavam. Se os quilombolas integram a categoria de povos do campo, isso significa
que, de uma maneira interseccional, enfrentam, também, o racismo e o epistemicídio.
Nesta pesquisa, interessa saber se o curso LEDOC, oferecido pela Universidade de Brasília
e constituído expressivamente por alunos/as quilombolas kalunga, tem abordado questões
que consideramos cruciais para o processo de formação de um/a futuro/a educador/a do
quilombola que, provavelmente, voltará para sua comunidade, a saber: implementação da
Lei 10.639/03; racismo e educação; identidades quilombolas; memória; reconhecimento
e justiça cognitiva; formação continuada. Analisam-se documentos oficiais que norteiam
o curso, como o Projeto Político Pedagógico; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Escolar Quilombola, a Lei 10.639/03, as ementas de todas as disciplinas ofertadas
nos últimos trimestres acadêmicos. Aplicam-se questionários com questões objetivas
e subjetivas para cerca de cinquenta educandos/as. Há, decerto, muitos caminhos a ser
percorridos, contudo, o curso LEDOC/UnB parece cumprir, de modo expressivo, o seu papel
enquanto lugar específico de problematização dos entrecruzamentos de teorias, abordagens
e temas que dizem respeito às questões quilombolas, em especial, aos kalunga.
Palavras-Chave: Educação do Campo. Racismo. Kalunga.
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A QUALIDADE DE VIDA DOS CUIDADORES DE CRIANÇAS PORTADORAS DE SÍNDROME
DE DOWN QUE FREQUENTAM A FISIOTERAPIA
Rafaela Simão de Carvalho - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
rafinha_97_simao@hotmail.com
Alexandre Mascarenhas Ferreira - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
alexandreferreira9@hotmail.com
Valéria Sovat de Freitas Costa - UniCEUB, professora orientadora
valeria.sovat@uniceub.br
Crianças que nascem com síndrome de Down desenvolvem-se de forma mais lenta,
ou seja, necessitam de cuidados maiores. A família que vive junto com a criança tem a
qualidade de vida afetada, e a mãe desempenha maior cuidado com a criança. A fisioterapia
pode colaborar, especificamente, para o desenvolvimento motor, ajudando a criança a
movimentar-se de maneira correta e fortalecendo-a fisicamente; aos cuidadores pode
oferecer melhoria na qualidade de vida. O estudo apresenta uma pesquisa com intervenção
fisioterápica com auriculoterapia em cuidadores de crianças portadoras de síndrome
de Down que frequentam a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Brasília
e, de forma aleatória, as dependências do UniCEUB. O objetivo é avaliar a intervenção da
fisioterapia com a auriculoterapia na qualidade de vida. A fisioterapia pode agir de diversas
maneiras, tanto no cuidador como na criança com síndrome de Down, para alivio de dores
e mudança na qualidade de vida dos cuidadores. A amostra foi dividida em dois grupos: o
de crianças que frequentam a fisioterapia e o de crianças que não a frequentam. Foi feito
um levantamento sobre as condições de vida e dor, mediante questionário próprio e o
questionário SF36. Posteriormente, foi aplicada a auriculoterapia nos cuidadores direcionada
às queixas relatadas nos questionários. A auriculoterapia exerceu influência positiva nos dois
grupos. Os cuidadores das crianças que não frequentam a fisioterapia obtiveram melhores
resultados. Foi possível perceber que há melhora na qualidade de vida dos cuidadores com a
aplicação da auriculoterapia e o uso de sementes de mostarda.
Palavras-Chave: Qualidade de vida. Síndrome de Down. Auriculoterapia.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS ÁRBITROS BRASILEIROS E EFETIVIDADE DO PROGRAMA
DE PREVENÇÃO DE LESÕES FIFA 11+, VERSÃO PARA ÁRBITROS, APLICADO AOS MEMBROS
DA FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL
Pedro Henrique Crema Duarte - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
phcrema@gmail.com
Márcio de Paula Oliveira - UniCEUB, professor orientador
marcio.oliveira@uniceub.br
O futebol, pelo alto nível de exigência por parte dos atletas e dos árbitros, está associado
a diferentes lesões. Para os atletas, a literatura é vasta no que diz respeito aos tipos e às
repercussões de intercorrências. No entanto, faltam informações acerca das características
dos árbitros e dos resultados da aplicação de programas específicos para prevenção de
lesões nessa população. Nesse sentido, o presente estudo descreve as características
epidemiológicas dos árbitros brasileiros e os resultados da avaliação da efetividade da
aplicação do Programa de Prevenção de Lesões FIFA 11+, versão para árbitros membros da
Federação Brasiliense de Futebol (FBF). Foram estudados 66 árbitros de ambos os gêneros,
com média de 32,95 anos, provenientes de federações das diferentes regiões brasileiras.
Com diferentes níveis de atuação, apresentaram o tempo médio de 8,82 anos de experiência;
22 destes, membros da FBF, foram submetidos ao programa de prevenção de lesões duas
vezes por semana, durante o período de 11 meses e avaliados quanto à funcionalidade e à
ocorrência de lesões antes e após a intervenção. Os resultados encontrados demonstraram
elevado número de lesões nos participantes, melhora significativa da funcionalidade e
redução do número de lesões durante o período de acompanhamento. Concluiu-se que a
participação no Programa de Prevenção de Lesões FIFA 11+, versão para árbitros promoveu
melhora considerável no grupo estudado.
Palavras-Chave: Prevenção. Futebol. Fisioterapia.
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ANÁLISE DA CRIATIVIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR E
SUA EXPRESSÃO EM PRÁTICAS INOVADORAS
Telma de Jesus Reis - UniCEUB, PIBIC- CNPq, aluna bolsista
telmajreis@gmail.com
Luciana de Oliveira Campolina - UniCEUB, professora orientadora
luciana.campolina@uniceub.br
Esta pesquisa faz parte do campo de estudo da psicologia educacional e tem por objetivo investigar
as características consideradas criativas dos professores que desenvolvem práticas inovadoras em
uma instituição de ensino de nível superior. Esta investigação assume a teoria histórico-cultural,
especificamente a Teoria da Subjetividade, proposta por González Rey, na qual a pessoa é compreendida
como um ser histórico com desenvolvimento social e como sujeito ativo, capaz de promover mudanças
no contexto em que atua. A subjetividade é entendida como uma produção simbólica e emocional
da pessoa, de sentidos subjetivos singulares, implicados à dimensão individual e social. Nessa
compreensão, o professor é considerado potencial agente promotor de transformações no seu espaço
de atuação educacional, mediante o desenvolvimento de novas práticas com características criativas,
reconhecidas como ações que contemplam o uso de estratégias e recursos que visam introduzir
novidades e melhorias, desenvolvendo uma atuação inovadora no processo de ensino e aprendizagem.
A pesquisa foi desenvolvida mediante a Epistemologia Qualitativa, que permite a investigação das
características do professor no contexto educacional, construindo indicadores e hipóteses acerca
da subjetividade destes profissionais, levando em consideração as diversas maneiras de expressão
do participante. Os instrumentos utilizados foram a observação das práticas inovadoras em sala
de aula e a dinâmica conversacional com professores. Participaram da pesquisa dois professores
selecionados como casos potencialmente importantes, identificados por critérios, como informações
no ambiente educacional sobre a inserção de estratégias inovadoras e produções acadêmicas com
relevância científica para o campo científico em que atuam. A construção do contexto social da
pesquisa deu-se pelo acompanhamento do processo de ensino dos professores na instituição. As
dinâmicas conversacionais tiveram como objetivo a construção interpretativa de indicadores sobre a
produção subjetiva do professor no espaço social da instituição, no desempenho das suas práticas
pedagógicas e a compreensão de elementos de sentidos subjetivos sobre os resultados vivenciados
pela implementação de práticas educativas inovadoras. A produção do modelo teórico embasou-se em
uma construção hipotética, na qual se considera que a atuação pedagógica de ambos os professores
se constitui de dois principais indicadores comuns aos dois participantes da pesquisa: a versatilidade
dos recursos pedagógicos e a atitude intencional e deliberada em relação a sua produção pedagógica,
em favor do aprendizado dos alunos. Destaca-se a importância dos recursos pedagógicos inovadores
quando são pensados dentro e para o contexto escolar, mediante um processo dialógico entre o
professor e o aluno, momentos em que ocorrem trocas e negociações que produzem nos envolvidos
uma atitude criativa, ativa e reflexiva. Ressalta-se a relevância da emotividade no contexto educacional,
a qual não está relacionada com a materialização dos recursos pedagógicos em si, mas, sim, com a
produção subjetiva do professor presente e produzida na vivência de sua prática.

Palavras-Chave: Professores. Subjetividade. Criatividade. Práticas inovadoras. Nível superior.
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ANÁLISE DE DIFERENTES PROPOSTAS DE LONGARINAS EM PONTES DE CONCRETO
ARMADO COM O USO DO SOFTWARE STRAP
Everton Borghetti - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
everton.borghetti@hotmail.com
Rosanna Duarte Fernandes Dutra - UniCEUB, professora orientadora
rosanna.dutra@uniceub.br
Este trabalho tem como objetivo a apresentação de uma proposta para a modelagem de
pontes de concreto armado convencional com duas ou três longarinas principais, efetuando
comparativo de valores de deformações, tensões e esforços em uma ponte rodoviária de
concreto armado com o auxílio do software STRAP. O STRAP é um programa de análise
estrutural por elementos finitos (barras, planos e sólidos), que dispõe dos mais avançados
recursos para a elaboração de diversos modelos estruturais, é difundido no mundo inteiro
e está presente nas principais empresas de projetos do Brasil. Geralmente, as vigas são
concretadas in loco, o que demanda grandes gastos com mão de obra e materiais que devem
ser levados em consideração na etapa de projeto. Foi realizado um levantamento sobre os
tipos de carregamentos em pontes e as considerações que se devem fazer antes de sua
concepção. Segundo PFEIL (1980), nas pontes de concreto de grande vão, a carga do peso
próprio é predominante em relação às outras solicitações. Mediante a situação proposta,
foram modeladas duas pontes praticamente iguais, exceto uma com duas vigas longarinas
principais e outra com três, para ser feito o comparativo. O modelo computacional através
do software representou bem o comportamento da estrutura. Notou-se que as pontes não
apresentaram diferenças significativas de deformações, tensões e esforços que possam
determinar o uso de duas ou três longarinas. Para um resultado mais aprofundado, aconselhase estender o estudo, analisando, por exemplo, a estrutura juntamente com trem-tipo e/ou
comparando o consumo de material entre os processos construtivos das duas pontes.
Palavras-Chave: Vigas longarinas. Modelagem. Software.
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ANÁLISE DE VIGAS PAREDE DE CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DE SOFTWARE DE
ELEMENTOS FINITOS
João Vítor Ramos Fideles - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
joaovitor9@gmail.com
Juliana de Sousa Lindgren Alves - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
ju.alves91@gmail.com
Marco Aurélio Souza Bessa - UniCEUB, professor orientador
marco.bessa@uniceub.br
Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento de vigas-parede de concreto
armado, regiões especiais e não lineares, em que a teoria da elasticidade tradicional não
pode ser aplicada. Estudaram-se as tensões existentes e os tipos de ruptura. Além disso,
o trabalho passa, superficialmente, pela importância da armadura, pelo enrijecimento
dos apoios e analisa o concreto com fibras. A maior parte do trabalho serviu para melhor
entender como funcionam os modelos de biela-tirante no dimensionamento de estruturas
e o uso de elementos finitos como método de enfrentar problemas com não linearidade.
Usando o software de elementos finitos, ABAQUS, analisaram-se comportamentos de
vigas-parede, para comparar os resultados com os encontrados na realidade. Achou-se
o resultado da aplicação dos carregamentos em diversas vigas armadas, inclusive com
tela convencional e tela soldada, em regimento de linearidade, assim como os gráficos de
cargas versus deformações. Este trabalho teve como finalidade o estudo do novo software,
ABAQUS/CAE, buscando-se maior compreensão de seu funcionamento e sua forma de gerar
os resultados pelas suas diversas ferramentas de análises. Os programas CAE, que fazem
parte do ABAQUS, analisam estruturas em passos: Parts – em que são criadas as partes
geométricas que compõem o modelo; Properties – em que se definem as propriedades dos
materiais e das seções das partes; Assembly – em que se juntam as partes individuais, para
criar o conjunto final; Step – em que se definem os passos de análise e as variáveis que
interessam; Interaction – em que se define a interação entre as partes individuais e em quais
passos cada uma pode manifestar-se; Load – em que se criam as condições de contorno e
os carregamentos desejados; Mesh – em que se descreve o modelo no tipo de elementos
finitos desejado; Job – em que se define a análise desejada e submete-se o modelo a esta
análise; Visualization – em que há a representação dos resultados.
Palavras-Chave: Viga-parede. Elementos finitos. ABAQUS.
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ANÁLISE DO USO DE VIGAS TRANSVERSINAS EM PONTES DE CONCRETO ARMADO
ATRAVÉS DE FERRAMENTA COMPUTACIONAL
Lucas Gonçalves Matos - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
lucas10matos@hotmail.com
Rosanna Duarte Fernandes Dutra - UniCEUB, professora orientadora
rosanna.dutra@uniceub.br
As vigas transversinas em pontes de concreto armado demandam relevante esforço para
sua execução, pois, geralmente, são concretadas in loco. Nos últimos anos, é prática usual
a execução de tabuleiros de pontes em concreto armado, sem a presença dessas vigas.
Na etapa de projeto, deve-se levar em conta qual a vantagem de utilizar tais vigas no que
diz respeito à deformação da estrutura, ao acréscimo de solicitações nas longarinas, à
distribuição dos esforços no tabuleiro, à fase executiva e ao custo final gerado. O objetivo
deste trabalho é comparar, pela modelagem em software de elementos finitos, a distribuição
de esforços e valores de deformações em uma ponte rodoviária de concreto armado, ora
com o emprego, ora sem o emprego de vigas transversinas no travamento da estrutura. O
modelo computacional através do software representou bem o comportamento da estrutura,
pois mostrou o funcionamento conjunto de todas as partes, portanto, em se tratando de
verificação de projeto e/ou de estrutura existente, sua utilização parece ser indicada. Para os
esforços das vigas do projeto, a retirada da transversina central adquire importância menor
na distribuição transversal da carga. Comparando as situações com e sem transversina,
demonstrou-se que, em termos de carga na longarina, a existência da transversina, para o
exemplo apresentado, teve mais influência para os esforços cortantes, porém nada muito
significativo. Sugere-se a continuação desse estudo, para melhor quantificação da influência
da transversina nas tensões da laje.
Palavras-Chave: Vigas transversinas. Modelagem. Software.
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APLICAÇÃO DO BAMBU NA ARQUITETURA DE BRASÍLIA: OBTENDO A MAIOR EFICIÊNCIA
PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO COM QUALIDADE CONSTRUTIVA E AMBIENTAL
Isadora de Roure Aguiar Santana - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
isadoraroure@gmail.com
Gustavo Alexandre Cardoso Cantuária - UniCEUB, professor orientador
gustavo.cantuaria@uniceub.br
O pensamento sustentável ganha espaço na sociedade, tornando-se algo extremamente
valioso para os profissionais da atualidade. No campo da arquitetura, um dos materiais de
maior destaque no mundo “verde” é o bambu, planta que possui notórias qualidades desde
sua facilidade de plantio até a variedade em relações às opções de uso. Entretanto, há poucos
materiais de estudo sobre essa planta no Brasil, fato que dificulta sua aplicação na construção
civil do país. A pesquisa em questão busca expandir os estudos sobre o bambu, fornecendo
uma gama maior de conhecimento e incentivando os profissionais da área a usar esse
material, sobretudo na cidade de Brasília. Para a construção do trabalho em questão, foram
realizadas pesquisas em diversos artigos e livros, com o intuito coletar informações sobre a
história do bambu no mundo, os dados biológicos e físicos sobre a planta, as possibilidades
de usos existentes na construção civil, além de buscar as melhores formas de plantar,
cultivar, cortar e tratar o material para que obtenha a máxima eficiência quando for utilizado.
Também foram realizadas visitas às obras arquitetônicas próximas a Brasília que utilizam o
bambu em sua composição, para observar como esse material reage às condições climáticas
da cidade. Por último, de acordo com os dados coletados nas primeiras partes do trabalho,
foi elaborado um projeto de uma habitação social onde o bambu seria aplicado em áreas que
funcionaria com maior eficácia. Ao final da pesquisa, observou-se que, apesar de o clima e o
solo de Brasília não serem ideais, com o devido tratamento, a planta adapta-se facilmente
à cidade. Entretanto, a escassez de normas para a regulamentação do seu uso e a ausência
de profissionais capacitados para trabalhar com o bambu somada à falta de regularização
dos seus colmos dificultam sua aplicação na construção civil. Apesar de ser um material
de grande potencial, pode-se concluir que há desinteresse por parte dos profissionais em
aplicá-lo em seus projetos pelos impedimentos citados. Para a disseminação do seu uso é
necessário um aprofundamento em estudos relacionados, proporcionando melhores formas
de trabalhar-se com ele, além da conscientização da população sobre a importância da
sustentabilidade para o mundo.
Palavras-Chave: Bambu. Arquitetura. Sustentabilidade. Brasília.
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE UM SOLO DO DISTRITO FEDERAL
COMPACTADO EM DIFERENTES UMIDADES PARA SER UTILIZADO NA CONFORMAÇÃO
DE ATERROS RODOVIÁRIOS
Igor Francesco Ferreira da Silva - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
igor_francesco@hotmail.com
Julián Asdrubal Buriticá García - UniCEUB, professor orientador
julian.garcia@uniceub.br
O desenvolvimento econômico de um país concentra-se nos eixos das grandes rodovias,
cujo objetivo é direcionar o processo de transporte de insumos, produtos e serviços.
No Brasil, é notório o estado precário das estradas. Muitos dos dados evidenciados são
provocados por movimentos de massa nos aterros rodoviários que podem ser originados por
deficiências no processo de compactação. Para que um solo possa ser usado em obras de
aterros rodoviários, é necessário que se cumpram alguns requisitos, garantindo que sejam
alcançadas certas propriedades que melhoram seu comportamento mecânico. A presente
pesquisa objetivou a obtenção de parâmetros de resistência para um material típico do
Distrito Federal, compactado com diferentes umidades, para ser utilizado na conformação
de aterros rodoviários. Para a execução do trabalho, foi coletada uma amostra deformada
de solo, retirada no campus do UniCEUB, na Asa Norte. Depois de obter os parâmetros de
resistência do solo, peso específico natural, ângulo de atrito e coesão, foram realizadas
análises de estabilidade de taludes de aterros de diversas seções transversais hipotéticas,
simuladas no módulo GeoSlope do programa GeoStudio, tendo como produto deste estudo os
respectivos fatores de segurança de cada seção e suas características. O estudo comparativo
dos fatores de segurança das seções para diferentes umidades do solo é de grande
importância, tendo em vista que o controle da umidade no canteiro de obras é precário,
levando em consideração que o material é disposto a céu aberto e sujeito a intempéries,
tornando-se impraticável obter precisão e estabilidade no teor de umidade, é obrigatório
trabalhar em valores diferentes da umidade ótima, ocasionando divergências entre projeto
e execução. Após as análises realizadas, foi possível identificar que, em alguns casos, existe
a possibilidade de trabalhar-se em períodos de seca ou de pluviosidade elevada, sem
comprometer a construção, a utilização e a segurança do aterro rodoviário. Observou-se que
a areia argilosa do Distrito Federal, além de apresentar características ideais no ponto ótimo,
demonstrou contextos favoráveis no ramo mais seco da umidade, retornando elevados
valores do fator de segurança, orientando-se a favor da segurança. Em relação à inclinação
dos aterros, notou-se que, quanto mais íngreme, o fator de segurança diminui, seguindo, na
mesma linha, as seções com a altura mais elevada. Da mesma forma, quando aterros mais
elevados tinham banquetas em sua composição, os fatores de segurança se otimizavam, na
tentativa de aproximar-se às seções de menor altura, ratificando a finalidade da berma de
equilíbrio.
Palavras-Chave: Estabilidade de talude. Compactação. Aterros.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUANTO À CAMPANHA
DO ALERTA AMARELO E CONDUTA NA COLESTASE NEONATAL
Ana Luísa Neiva Melo - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
analuisa.nmelo@gmail.com
Nayra Costa Moreira - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna voluntária
nayracm@gmail.com
Elisa de Carvalho - UniCEUB, professora orientadora
elisa.carvalho@uniceub.br
A elevação da bilirrubina direta em recém-nascidos e lactentes (colestase neonatal) traduz a
diminuição da secreção biliar por doença hepatocelular ou biliar, precisando de exploração clínica
urgente. Entre as causas da icterícia patológica em crianças, a atresia biliar (AB) é a principal
delas e necessita de correção cirúrgica antes dos 60 dias de vida. O prognóstico e a sobrevida
dos pacientes têm influência direta no diagnóstico precoce, tendo em vista que o diagnóstico
tardio se relaciona à necessidade de transplante hepático ou à morte nos primeiros 3 anos
de vida. As razões para os atrasos na detecção da AB estão possivelmente relacionadas com
aspectos, como conhecimento sobre a doença na comunidade, reconhecimento da doença
por profissionais de saúde de atenção básica e acesso a atendimento especializado. Nesse
contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o conhecimento de profissionais
de saúde do Distrito Federal quanto ao diagnóstico, ao seguimento adequado da colestase
neonatal e à campanha do alerta amarelo. O método utilizado consiste de busca ativa de
profissionais da área de pediatria para resposta a questionário nas Unidades de Saúde da
SES-DF. Foram entrevistados 93 pediatras, 69 residentes e 43 enfermeiros, totalizando
203 profissionais. Do total, 49,47% julgaram não conhecer a campanha do alerta amarelo, e
37,07% não têm conhecimento sobre a cartela de coloração das fezes na caderneta de saúde
da criança. É possível perceber que ainda existe grande desinformação sobre a campanha do
alerta amarelo, influenciando o encaminhamento e o diagnostico tardios de pacientes com
atresia biliar.
Palavras-Chave: Atresia biliar. Colestase neonatal. Alerta amarelo.
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AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO DE REPOUSO E ADEQUAÇÃO DO CONSUMO
ALIMENTAR ÀS NECESSIDADES NUTRICIONIAS DE MULHERES COM REGANHO DE PESO
APÓS 24 MESE DE CIRURGIA BARIÁTRICA
Giovana Martins Soares - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
giovanams93@gmail.com
Giovana de Aguiar Coelho - UniCEUB, colaboradora
giovanacoelho3@gmail.com
Erika Blamires Santos Porto - UniCEUB, professora orientadora
erika.porto@uniceub.br
A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no organismo
que leva ao comprometimento da saúde. A classificação de indivíduos nos níveis de obesidade é dada
pelo IMC, que define valores ≥ 40 kg/m² como obesidade grau III. O tratamento da obesidade, em
qualquer nível, deve ser prioritariamente comportamental, caracterizado pela educação alimentar e
nutricional e pela prática regular de atividade física. Em casos em que a prática terapêutica e clínica
e não forem eficazes para obesos graves, a cirurgia bariátrica é indicada. No entanto, apesar dos
inúmeros benefícios da cirurgia, é recorrente o reganho de peso, que resulta não apenas na mudança
de estado nutricional, mas também no provável retorno das comorbidades associadas à obesidade.
O presente estudo buscou avaliar o Gasto Energético de Repouso (GER) e a adequação do consumo
alimentar às necessidades nutricionais de mulheres com reganho de peso após 24 meses de
gastroplastia redutora em Y de Roux (GRYR), além de comparar-lhes o GER e o Gasto Energético Basal
(GEB). Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo no qual foram selecionadas 32 pacientes
do sexo feminino submetidas à GRYR há, pelo menos, 24 meses, que apresentaram reganho de peso
de, no mínimo, 5% do menor peso alcançado após a GRYR. Foi agendada uma entrevista para aplicação
de questionário sociodemográfico, além da realização das avaliações antropométrica, de consumo
alimentar por recordatório, gasto energético de repouso por calorimetria e cálculo do GEB por seis
equações preditivas diferentes. As pacientes avaliadas apresentavam média de 45 anos, metade das
pacientes apresentava de 8 a 12 anos de estudo, e 52.9% apresentavam renda menor ou igual a três
salários mínimos. O consumo alimentar mostrou a média de 1.258,65 kcal ingeridos e o consumo
médio de 53,68% de carboidratos, 18,68% de proteínas e 28,39% de lipídios do valor energético total
consumido. A média do GER aferido foi 1.422,55±195,50 kcal. Em relação ao consumo de proteína,
a média ingerida foi 54,83g/dia, enquanto o consumo de proteína por kg de peso ideal foi 0,88g.
Quanto à análise e à comparação do GER e do GEB, todas as equações superestimaram os valores
do GER, havendo melhor correlação com as equações de Harris Benedict (r²=0.485; p=0.004) e IOM
(r²=0.491; p=0.003). Não houve associação positiva estatisticamente significativa entre os valores de
massa magra quando comparados com a ingestão de proteína. A cirurgia bariátrica, em especial, a
GRYR, promove adequada perda de peso e resolução de comorbidades na maioria dos casos, em até 24
meses de pós-operatório. No entanto, é necessário monitorar os pacientes a longo prazo, para evitar o
reganho de peso significativo com piora metabólica e melhorar a possibilidade de êxito do tratamento
dietoterápico. Assim, são necessários mais incentivos ao consumo proteico e a realização de estudos
que desenvolvam sugestões de novas equações preditivas, voltadas ao público bariátrico, a fim de
viabilizar o tratamento de qualidade para todos.

Palavras-Chave: Cirurgia bariátrica. Consumo alimentar. Gasto energético.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA NA SOBREVIVÊNCIA E NA
REPRODUÇÃO DE ORGANISMOS BENTÔNICOS DE ÁGUA DOCE: UM ESTUDO COM O
CARAMUJO BIOMPHALARIA GLABRATA
Esther Lima de Carvalho - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
esther.lima.21@gmail.com
Eduardo Cyrino Oliveira-Filho - UniCEUB, professor orientador
eduardo.cyrino@uniceub.br
A microescala de alguns materiais, decorrente do desenvolvimento tecnológico, é muito
usada nas diversas áreas da ciência. Um exemplo desses materiais são as nanopartículas
de prata empregadas na fabricação de têxteis, materiais para eliminar as bactérias e o odor
de roupas, embalagens de alimentos e outros itens em que as propriedades antimicrobianas
são desejáveis. Por isso, surge a necessidade de pesquisar os possíveis efeitos tóxicos das
AgNP, para tomar medidas sobre a limitação das atividades que possam apresentar risco
excessivo para a saúde humana e o ambiente. O fato de o caramujo ser um animal que se
movimenta sobre o substrato torna-o um organismo ideal para entrar em contato com as
partículas do material disponível, sobretudo as pouco solúveis e que tendem a precipitar no
substrato, como o caso de vários nanomateriais. Assim, este trabalho propôs investigar os
efeitos de nanopartículas de prata na sobrevivência e na reprodução do caramujo aquático
bentônico Biomphalaria glabrata. Foram selecionados 20 indivíduos de B. glabrata adultos com
diâmetro de concha entre 12 e 15 mm, separados em 4 grupos (5 indivíduos por grupo), para
a exposição individual às diluições de 10, 25, 50 e 100 mg/L das nanopartículas de prata. Os
resultados mostraram uma concentração letal para 50% dos organismos (CL50) em 10 dias
de 18,57 mg/L. Foi observado também que houve um aumento na letalidade após dez dias,
impossibilitando a análise dos efeitos sobre a reprodução, com as concentrações previamente
definidas. Os dados obtidos sugerem que as nanopartículas de prata apresentam toxicidade
aguda para os caramujos em valores inferiores a 10 mg/L.
Palavras-Chave: Nanopartículas de prata. Ecotoxicologia. Biomphalaria glabrata.
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AVALIAÇÃO TEÓRICA DA UTILIZAÇÃO DE MEMBRANAS SEMIPERMEÁVEIS NA
FILTRAGEM DE EFLUENTES LÍQUIDOS
João Paulo Guimarães Telles - UniCEUB, PIC Institucional
joaobob_@hotmail.com
Davi Tadeu Borges Marwell - UniCEUB, professor orientador
davi.marwell@uniceub.br
Nesta pesquisa, estudaram-se os processos de filtração com o uso de membranas
semipermeáveis, no reuso ou no reaproveitamento de água, para melhorar a qualidade
do efluente final, potencializar sua utilização e minimizar os desperdícios. A utilização
de elementos filtrantes no tratamento de efluentes é uma alternativa cada vez mais
aplicada na remoção de impurezas de efluentes líquidos, no processo de dessalinização
de águas salobras ou águas marinhas, no aumento da eficiência no tratamento
de efluentes industriais, entre outros. O processo de filtração com a utilização de
membranas semipermeáveis é usualmente associado à aplicação de um gradiente de
pressão, normalmente obtido por um conjunto moto-bomba, para que o fluido obtenha
a energia necessária para vencer a perda de carga na membrana. Contudo, cada
método de filtração tem uma característica própria, o que tem viabilizado a utilização
de águas marinhas ou águas salobras no abastecimento humano e na irrigação.
O presente trabalho objetiva analisar o uso de membranas de filtração mediante
resultados experimentais e operacionais nos processos de microfiltração, ultrafiltração,
nanofiltração e osmose reversa no tratamento de efluentes líquidos. Nesta análise,
construiu-se uma matriz com principais resultados experimentais e dados teóricos
obtidos em trabalhos científicos. As informações coletadas foram a vazão de permeado,
os tipos de membrana, os principais fabricantes, os custos de produção do permeado,
os custos com energia elétrica e a pressão adotada nos diversos métodos utilizados.
Pelos resultados, realizou-se uma análise estatística, utilizando o software R, com o
objetivo de obter os valores mais frequentes para cada método de filtração. A escolha
desse software baseou-se nos tipos de ferramentas estatísticas disponíveis e por ser
um software livre. Os resultados demostram que o processo de filtração pela osmose
reversa é o mais eficiente, mas apresenta o custo de operação mais elevado em razão
da energia elétrica consumida. A ultrafiltração mostrou-se uma alternativa mais viável
para o abastecimento público e a irrigação.
Palavas-Chave: Membranas de filtração. Osmose reversa. Tratamento de efluentes.
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AVALIAÇÃO DA TENDA JURÍDICA COMO UM DISPOSITIVO POLÍTICO-CLÍNICO NOS
CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Débora Hanna de Arruda dos Santos - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
debbyhanna@gmail.com
Antônio Guimarães Duarte - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
antonioduarte700@hotmail.com
Tania Inessa Martins Resende - UniCEUB, professora orientadora
tania.resende@uniceub.br
A pesquisa visa avaliar a tenda jurídica enquanto um dispositivo político-clínico,
compreendendo o impacto que a participação dos discentes de Direito e de Psicologia
neste projeto de extensão tem em sua formação acadêmica e o impacto do dispositivo nos
serviços do CAPS e na vida dos usuários de saúde mental no Distrito Federal. Para isso,
foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os profissionais, com os alunos e com as
coordenadoras do projeto. Realizaram-se, também, entrevistas narrativas com os usuários
que usufruíram do dispositivo. Os dados foram analisados pelo método da hermenêutica
de profundidade, tal como reinterpretada por Demo (2006). Esse método consiste em
três etapas analíticas não lineares e complementares: contextualização socio-histórica,
análise formal e reinterpretação. Como resultados, foi observado que a tenda jurídica é
um dispositivo de empoderamento tanto dos usuários quanto dos alunos participantes do
projeto na perspectiva da clínica ampliada. É um recurso elaborado coletivamente, junto
aos serviços, e sua base está em consonância com a Reforma Psiquiátrica e com a Política
Nacional de Saúde Mental, tanto pela conformação interdisciplinar quanto pelo objetivo final
de reinserção social dos usuários. No entanto, apesar das suas potencialidades, observa-se
que o projeto está subutilizado, sendo necessários ajustes para que seja aproveitado em sua
total capacidade. Verificou-se que, para os alunos, a tenda jurídica permite a consolidação
de conteúdos na prática e é responsável por inspirar projetos de monografia e de iniciação
científica. Esse aprofundamento na vida acadêmica, mediante contato com demandas
concretas, possibilita, segundo os alunos, grande desenvolvimento pessoal e profissional,
auxiliando-os a definir a área de interesse de atuação. Para os profissionais dos serviços,
a tenda jurídica atua como um ponto de intersetorialidade na medida em que é capaz de
articular os CAPS com os órgãos judiciais. Foi identificada, também pelos profissionais,
uma associação marcante entre o apoio jurídico e a interferência positiva no tratamento
clínico. Para os usuários, além da melhora clínica, constata-se que o ir-junto-com os alunos
nos órgãos judiciais é uma prática de empoderamento que facilita o acesso à justiça e aos
direitos inerentes à pessoa portadora de transtornos mentais, o que ocasiona uma vivência
cidadã com práticas de respeito aos direitos humanos, tal como preconizado pela Lei 10.216,
de 06 de abril de 2001.
Palavras-Chave: Saúde mental. Direitos humanos. Interdisciplinaridade.
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO SOLO
LATERÍTICO DE BRASÍLIA MISTURADO COM A FRAÇÃO
FINA DE PNEU DE BORRACHA RECICLADA
Sonny Albert Amorim da Silva - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
sonnyalbertamorim@gmail.com
Carlos Eduardo Diniz Vilanova - UniCEUB, PIC institucional, aluno voluntário
someluz.edu@gmail.com
Jaime Rafael Obando Ante - UniCEUB, professor orientador
jaime.ante@uniceub.br
O descarte de pneus inservíveis constitui um problema ambiental de grandes proporções.
Estima-se que, a cada dia, são descartados ao redor de 2,0 milhões de pneus. Na maioria das
vezes, o descarte não é feito de forma apropriada, gerando graves problemas ambientais,
pois trata-se de um material polimérico de difícil decomposição. Pela importância e pelo
crescente aumento da utilização de técnicas alternativas que assegurem as normas e
preservem o meio ambiente, foi desenvolvido o presente trabalho, com intuito de avaliar o
comportamento do solo laterítico de Brasília adicionado a uma porcentagem de borracha de
pneu reciclado. A metodologia da pesquisa foi dividida em seis etapas principais: caracterização
dos materiais, determinação do teor ótimo de borracha, ensaios de compactação, resistência
ao cisalhamento, ensaios de permeabilidade e ensaios de Índice de Suporte de Califórnia
(CBR). Os ensaios que avaliaram as mudanças das propriedades mecânicas foram realizados
sob corpos de prova compactados, sob energia de compactação proctor modificada, para
o solo em seu estado natural, com adição de 3% em relação à massa do solo seco, sem
reúso dos materiais. Dos resultados obtidos, foi possível determinar que o melhoramento
de solo com borracha gerou aumento significativo no ângulo de atrito e no coeficiente de
permeabilidade. A presença da borracha como material para o melhoramento de solos, além
de alterar algumas propriedades mecânicas, permitirá reduções significativas na massa do
material de preenchimento de estruturas de arrimo, permitindo construir aterros mais leves
e destinando o uso sustentável a um material de difícil decomposição.
Palavras-chave: Reutilização. Melhoramento de solo. Mistura de solo-borracha.
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CARACTERIZAÇÃO DO SOLO LATERÍTICO DE BRASÍLIA
ATRAVÉS DA METODOLOGIA RAMCODES
Luciana Queiroz de Amorim - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
lucianamorim.europa@gmail.com
Ivonne Alejandra Gutiérrez Góngora - UniCEUB, professora orientadora
ivonne.gongora@uniceub.br
Alguns conceitos tradicionais da mecânica dos solos aplicados à pavimentação rodoviária
recomendam que a compactação de um solo esteja executada, preferivelmente, em condições
de umidade ótima e no máximo peso unitário seco obtidos pelos ensaios Proctor, fato que,
na teoria, garante a máxima resistência ao puncionamento do ensaio CBR. Um dos maiores
questionamentos para os solos tropicais é se a umidade ótima de compactação garante
o maior desenvolvimento de resistência mecânica, pois algumas pesquisas realizadas
contradizem a teoria. Os resultados obtidos por diversos pesquisadores apresentam que não
necessariamente, ao compactar um solo com a umidade ótima do ensaio Proctor, são obtidos
os maiores índices de resistência. A presente pesquisa pretende caracterizar o solo laterítico
de Brasília sob os critérios da metodologia Ramcodes, que foi desenvolvida com o intuito de
avaliar as características de um solo mediante o estudo da resistência ao puncionamento,
sob diferentes condições de compactação e graus de saturação. O método visa determinar
a combinação de grau de saturação e o máximo peso unitário seco que desenvolve a melhor
resistência pelo ensaio CBR. A metodologia da pesquisa foi dividida em três etapas principais:
caracterização física do solo, ensaios de compactação e Índice de Suporte Califórnia (ISC).
Os ensaios de CBR foram realizados sob amostras compactadas em diferentes energia e
graus de saturação, conforme as curvas de compactação do material nas energias: normal,
intermediaria e modificada. Dos resultados obtidos, foram plotadas curvas de desempenho e
superfícies que permitem determinar a melhor combinação entre grau de saturação, energia
de compactação e resistência mecânica. Observou-se que o aumento da umidade reduzia
os valores do ISC, ou seja, a resistência do solo compactado. Esse fato confirma que nem
sempre a umidade ótima será a melhor para a resistência do solo. Considera-se necessário
o uso de nova metodologia que relacione não só parâmetros como também umidade ótima,
para conhecer a melhor condição de resistência do solo.
Palavras-Chave: Metodologia Ramcodes. Solo laterítico. Resistência de geomateriais
compactados. Grau de saturação. Análise de densificação.
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CIRURGIA PLÁSTICA E SUBJETIVIDADE FEMININA:
UM ESTUDO INTERDISCIPLINAR
Fabiana Fabrini Montoro - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
fabianafabrini@hotmail.com
José Bizerril, professor orientador - UniCEUB, professor orientador
jose.bizerril @uniceub.br
A sociedade globalizada tem sido marcada pela supervalorização do corpo, e o Brasil já
superou os Estados Unidos com o maior número de cirurgias plásticas estéticas do mundo,
e este procedimento é majoritariamente realizado pelo público feminino cada vez mais
jovem. Desse modo, considerando a preocupação com a aparência nas subjetividades
contemporâneas, suas possíveis implicações, o eventual aumento dos níveis de insatisfação
corporal e a amplitude deste fenômeno, surgiu a necessidade de investigar e compreender
a busca pelo corpo perfeito mediante o encontro interdisciplinar entre psicologia da saúde,
psicologia social e outras ciências sociais, como antropologia, sociologia e estudos culturais,
à luz da Teoria da Subjetividade, de González Rey, pela qual se pretende enfocar a dimensão
subjetiva da modificação corporal como parte constitutiva dos processos de subjetivação
contemporâneos. Destarte, o objetivo do presente trabalho consiste em compreender
o significado da cirurgia plástica estética para as mulheres que já tenham realizado o
procedimento por meio da metodologia construtivo-interpretativa de González Rey, mediante
instrumentos, como dinâmicas conversacionais e complementos de frase. A pesquisa de
campo foi realizada com quatro mulheres na faixa etária entre 22 e 25 anos. A investigação
qualitativa ensejou o entendimento a respeito da constituição das diferentes subjetividades
femininas provenientes da modificação do corpo, o impacto das transformações corporais,
as tensões e os conflitos envolvidos no procedimento da cirurgia plástica. De modo geral,
a análise dos relatos evidenciou a cirurgia plástica como técnica de branqueamento, que
busca padronizar corpos de acordo com um modelo hegemônico. Ademais, configura-se
como recurso de construção de feminilidade, além de não se apresentar como solução para
problemas de autoestima.
Palavras-Chave: Cirurgia plástica. Corpolatria. Teoria da subjetividade.
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CONHECIMENTO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
SOBRE A CIRURGIA BARIÁTRICA (CB)
Fernanda Souza Lopes - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
fernanda-slopes1@hotmail.com
Lincoln Agudo Oliveira Benito - UniCEUB, professor orientador
linconl.benito@uniceub.br
A cirurgia bariátrica (CB) constitui método eficiente no tratamento à obesidade (CID 10 - E66)
e suas comorbidades, permitindo a perda de peso e a regulação de parâmetros relacionados
ao funcionamento corporal. Trata-se de um estudo transversal e de abordagem quantitativa
que analisa o conhecimento de estudantes de uma instituição de ensino superior (IES) com
sede em Brasília (D.F.) sobre a CB. Para aquisição dos subsídios necessários à edificação
do presente estudo, foi utilizado um instrumento de coleta de dados (ICD) proposto por
Garrido Jr (2004), permitindo aferir o conhecimento dos atores sociais participantes. Foram
utilizados artigos de periódicos científicos, produções acadêmicas e legislação correlata,
adquiridos após buscas bibliográficas eletrônicas, junto à base de dados informatizados
nacionais e internacionais. Este estudo foi submetido a avaliação e tratamento bioético
e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de Brasília. Foram
entrevistados quatrocentos estudantes; 48% (n=192) cursavam Enfermagem, 24% (n=96),
Nutrição, 15,50% (n=62), Medicina, 8,25% (n=33), Biomedicina, e 4,25% (n=17), Biologia. O
perfil dos participantes constitui-se de 78,75% (n=315) pessoas do sexo feminino, 87,75%
(n=351) solteiros, 70,75% (n=283) não desenvolvem atividade remunerada, 93,25% (n=373)
negam enfermidade(s), 94,50% (n=378) negam tabagismo, 78% (n=312) negam consumo
medicamentoso, 93% (n=372) negam etilismo, 99,25% (n=397) negam hipertensão arterial
(HA), 100% (n=400) negam diabetes mellitus (DM), 81,50% (n=326) negam sobrepeso,
e 95% (n=380) negam obesidade. Foi possível verificar que os graduandos em saúde
têm conhecimento em relação à CB. Foi identificado reduzido conhecimento entre os
entrevistados, apenas na categoria analítica relacionada à necessidade de suplementação
alimentar, utilizando suplementação alimentar por meio de polivitamínicos após a realização
da CB.
Palavras-Chave: Conhecimento. Estudantes. Obesidade. Obesidade mórbida. Cirurgia
bariátrica.
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DEPRESSÃO PÓS-PARTO: PARA ALÉM DO DIAGNÓSTICO, UM ESTUDO SOBRE
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E PRODUÇÃO SUBJETIVA
Rafaella Pinheiro Cesario - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
rafapcesario@gmail.com
Fernando Gonzalez Rey - UniCEUB, professor orientador
fernando.rey@uniceub.br
Na atual sociedade medicada e permeada por dispositivos normatizadores, onde o que diverge
da norma é marginalizado, a esfera do patológico, a representação social que se tem acerca da
depressão pós-parto é caracterizada por um viés biomédico que a identifica pelos sintomas
e define-a como doença calcada no aspecto biológico. Desse modo, fazem-se pertinentes
estudos direcionados a uma compreensão complexa que resgate as dimensões históricas,
sociais, culturais e políticas, frequentemente relegadas, na configuração desse fenômeno.
Este estudo, a partir do referencial teórico da Teoria da Subjetividade, em uma perspectiva
histórico-cultural, utilizando-se também de contribuições da Teoria das Representações
Sociais, objetiva compreender as produções subjetivas relacionadas à vivência da depressão
pós-parto, de modo a gerar inteligibilidade que permita novas estratégias no contexto da
assistência à depressão pós-parto. O estudo indica que a produção subjetiva da depressão
pós-parto está relacionada com uma dissociação entre a norma cultivada nas representações
e subjetividade social dominantes, que as participantes configuram enquanto ideal por meio
dos sentidos subjetivos emergidos, e o modo como elas vivenciam a maternidade. Dessa
forma, a depressão pós-parto é produzida pela complexa relação entre questões de gênero,
representações dominantes acerca da maternidade, da medicalização da vida e da lógica
biomédica presentes na subjetividade social que se configura individualmente, mediante a
relação recursiva com a subjetividade individual, a história de vida e as produções subjetivas
singulares de cada participante. Além da frustração e da culpa por suas vivências não se
enquadrarem na norma estipulada socialmente e individualmente, a atitude da equipe
profissional, pautada no referencial da normalidade, evidenciou-se em atendimentos
centrados no diagnóstico e nos sintomas, em que não há espaço dialógico, e ignorou-se,
assim, toda a dimensão singular do fenômeno, ceifando a possibilidade da geração de
sentidos subjetivos e novos recursos diante da experiência vivenciada. Acentuando a falta
de espaço dialógico na atenção prestada por profissionais, o vazio comunicacional presente
nos relacionamentos íntimos das participantes corroborou a inviabilização da produção de
recursos para lidar com essa vivência. Desse modo, enfatiza-se a importância de um espaço
de diálogo em que as puérperas possam ser apoiadas socialmente em suas experiências,
propiciando, assim, uma reflexão que viabilize a emergência de novos sentidos subjetivos
para que desenvolvam, de maneira segura, sua forma singular de ser mãe.
Palavras-Chave: Depressão pós parto. Subjetividade. Representações sociais.
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DIAGRAMA: SÍNTESE CONCEITUAL E ESTRATÉGIA PROJETUAL.
ENSAIOS ANALÍTICOS SOBRE A ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA
Amanda Letícia Siqueira Seibel - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
arq.amandaseibel@gmail.com
Fabiano José Arcadio Sobreira - UniCEUB, professor orientador
fabiano.sobreira@uniceub.br
Esta pesquisa tem como objetivo a análise do uso do diagrama na arquitetura contemporânea,
sob a ótica de concursos de projeto nacionais e internacionais. Como meotodologia, foi
realizada a catalogação dos diagramas por projeto, mediante as pranchas disponibilizadas
pelos concorrentes, com análises preliminares a respeito do caráter analítico ou propositivo
desses elementos gráficos, sobre a recorrência de seu uso e a consecutiva relação com
o conjunto programático do concurso. Foram realizados fichamentos, visando propor
classificações sobre a natureza dos diagramas de cada concurso, englobando classificações
independentes da posição em relação ao resultado final do concurso. Foram feitos estudos
analíticos sobre diagramas utilizados em cinco concursos, de projetos premiados e menções,
objetivando traçar um olhar mais detalhado a respeito das classificações e das variações
de tais recursos gráficos, especificamente quanto às abordagens analíticas resultantes,
como temática, processo e natureza, apresentando, assim, relações importantes no
estabelecimento de diálogos entre diagramas e suas escolhas projetuais. Observou-se
que o diagrama, além de um instrumento descritivo e explicativo, apresenta possibilidades
compositivas como parte do processo projetual e não apenas do produto. A leitura e a análise
de projetos contemporâneos sob a perspectiva da expressão diagramática oferecem uma
série de reflexões e inquietações, entre as quais, há a discussão sobre os limites entre a
produção de diagramas arquitetônicos e a promoção de uma arquitetura diagramática. Em
alguns casos, a retórica apenas confirma ou evidencia estratégias de composição (espacial
e volumétrica) desenvolvidas ao longo do processo de concepção e desenvolvimento.
Percebe-se, nesses casos, um equilíbrio entre o que foi projetado e o que é comunicado.
Em outros casos, a retórica é fabricada a posteriori, como um recurso de comunicação, não
necessariamente vinculado ao exercício de projeto. Neste grupo, incluem-se as tentativas
retóricas de agregar conteúdo e apelo visual a projetos que não nasceram de reflexões
diagramáticas.
Palavras-Chave: Diagrama. Concurso de projeto. Arquitetura contemporânea.
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DISCUTINDO A TRANSIÇÃO SOCIAL DA MULHER MADURA:
ESTUDO DE CASO
Maíra Barros Ferreira - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
maigrrl@hotmail.com
Valéria Deusdará Mori - UniCEUB, professora orientadora
valeria.mori@uniceub.br
O estudo é resultado de uma pesquisa qualitativa que se apoia na Teoria da Subjetividade,
cuja proposta metodológica se fundamenta na Epistemologia Qualitativa, ambas
desenvolvidas por González Rey. O principal objetivo é compreender a produção subjetiva
de mulheres entre 50 e 59 anos de idade e descrever as questões que envolvem o
processo do envelhecer feminino, buscando entender os sentidos subjetivos associados
ao envelhecimento da mulher na sociedade atual. A discussão procura fazer uma análise
sobre a representação da mulher na sociedade ocidental contemporânea. A pesquisa foi
orientada por uma metodologia de caráter construtivo-interpretativo. Nesse estudo, por
meio da dinâmica conversacional, foi possível interpretar e construir informações a respeito
da elaboração dos processos subjetivos de mulheres que se encontram na faixa etária entre
50 e 59 anos. As informações foram construídas mediante interpretações de indicadores de
sentido expressados livremente pelo sujeito em caráter dialógico. O estudo proporcionou a
percepção da singularidade da subjetividade humana e seu caráter contraditório. Com esse
intuito, priorizou-se o sujeito em sua complexidade, dando livre expressão à sua condição e
experiência.
Palavras-Chave: Mulher de meia idade. Subjetividade. Questões de gênero.
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DOENÇAS VEICULADAS POR ALIMENTOS: ESTUDO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE
AMOSTRAS DE LEITE, OVOS, CARNES BOVINA E FRANGO ENCONTRADAS EM ALGUMAS
FEIRAS E AÇOUGUES NO DISTRITO FEDERAL
Igor Ribeiro do Nascimento - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
igorribeiru123@hotmail.com
Thais Lima de Sena - UniCEUB, PIC institucional, aluna voluntária
tata105@hotmail.com
Iorrana Ribeiro do Nascimento - UniCEUB, colaboradora
yorranaribeiro061@gmail.com
Fabíola Fernandes Castro - UniCEUB, professora orientadora
fabiola.castro@uniceub.br
Micro-organismos são encontrados em praticamente todos os lugares, na pele, no ambiente e nos
alimentos. Colonizam-se em alimentos, por mau acondicionamento, falta de higienização no preparo
e no consumo. Famílias inteiras morriam em decorrência de infecções pouco conhecidas, causadas por
contaminação nesses alimentos. Os alimentos podem ser contaminados por bactérias patogênicas.
As intoxicações alimentares são ocasionadas pela ingestão de alimentos que apresentam toxinas,
originadas pela alta proliferação dos microrganismos no alimento que não é identificada por odor e
sabor. Entre os patógenos mais comumente produtores de toxinas, podem-se citar: Sthaphylococcus
aureus e Bacillus cereus. É importante a identificação dos micro-organismos, pois, assim, é possível
tomar medidas de profilaxia, visando ao declínio de sua positividade, consequentemente, melhorando a
qualidade de vida da comunidade e investigando a incidência de doenças. O trabalho tem como objetivo
analisar alimentos comercializados em feiras livres e alguns açougues com produção própria no Distrito
Federal, com o intuito de investigar a presença de micro-organismos patogênicos causadores de
doenças na comunidade, como gastroenterites, intoxicações, infecções e toxi-infecções, e conscientizar
tanto a população como os comerciantes dos perigos encontrados, ao comercializar alimentos sem
o devido controle microbiológico. Foi feita a obtenção dos alimentos de origem animal por meio de
compra ou doação em feiras e açougues do DF, o preparo das amostras líquidas e sólidas com o préenriquecimento, a técnica do plaqueamento em profundidade “pour plate”, a técnica do plaqueamento
em superfície, utilizando ágar cromogênico CPS e ágar sangue de carneiro, com posterior identificação
de cepas bacterianas mediante a metodologia de RUGAI, para identificar espécies bacterianas
da família Enterobacteriaceae e, para os gram positivos, o teste de oxidase, catalase e oxidase para
cepas Sthaphylococcus spp. Após o período de incubação, foram isolados diferentes tipos de bactérias
gram positivas e gram negativas, e, entre elas, as mais prevalentes encontradas foram Echerichia coli
e Sthaphylococcus aureus, bactérias patogênicas de importância clínica causadoras de infecções na
comunidade.

Palavras-Chave: Intoxicações. Alimentos. Micro-organismo.
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EFEITO DO TIPO DE PERGUNTA ABERTA OU FECHADA SOBRE
A CORRESPONDÊNCIA VERBAL EM SITUAÇÃO LÚDICA
Patricia de Matos Demoly - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
patriciademoly@hotmail.com
Carlos Augusto de Medeiros - UniCEUB, professor orientador
carlos.medeiros@uniceub.br
O presente estudo foi realizado com seis participantes em idades entre 20 e 30 anos e teve
como objetivo avaliar a influência de perguntas abertas e fechadas sobre a correspondência
verbal em um jogo de cartas. O experimento envolveu seis partidas disputadas em duplas,
em duas condições experimentais: três participantes que jogaram, primeiro, partidas com
pergunta aberta (PA) e, depois, partidas com pergunta fechada (PF) e outros três participantes
que jogaram, primeiro, partidas com pergunta fechada (PF) e, depois, partidas com pergunta
aberta (PA). O jogo foi realizado em três dias, e, a cada dia, cada dupla de participante jogava
duas partidas com 20 rodadas cada uma. Cada rodada tinha uma carta trunfo, que venceria
de todas as outras cartas do baralho. Durante o jogo, os participantes deveriam relatar o
valor de suas cartas, e o que relatasse o menor valor deveria responder a uma pergunta feita
pela pesquisadora. Um exemplo de pergunta em partidas PF seria “Você tem a carta trunfo
macaco vermelho?”, e em partidas PA seria “Qual a cor e o animal de sua carta?”. Houve uma
probabilidade de checagem de 0,17, isto é, quando o dado caía em seis, os participantes
mostravam suas cartas. A probabilidade de checagem foi controlada experimentalmente por
um programa de dado no computador. Foi possível observar que a mudança na topografia
da pergunta influenciou a correspondência verbal do relato dos participantes. A maioria dos
participantes distorceu mais, em relação a carta trunfo, em partidas PF do que em partidas
PA, o que corroborou a hipótese inicial do estudo de que perguntas abertas tendem a evocar
maior correspondência verbal de relatos.
Palavras-Chave: Correspondência verbal. Perguntas abertas. Perguntas fechadas.
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ENERGIA SOLAR – SISTEMA TRANSIENTE DE ENERGIA SOLAR: ESTUDO DA UTILIZAÇÃO
DE ENERGIA SOLAR PARA O ABASTECIMENTO DO PLANO PILOTO
Fernanda Magalhães Campos da Cunha - UniCEUB, PIC voluntário
fernandamccampos@gmail.com
Renata Pereira de Macedo - UniCEUB, PIC voluntário
renatapmacedo08@gmail.com
Ramsay Mac Donald - UnB, colaborador mestrando
ramsay_macdonald@yahoo.com
Eugênia Cornils Monteiro Araújo - UniCEUB, professora orientadora
eugenia.araujo@uniceub.br
A energia solar mostra-se como uma alternativa à utilização de energias produzidas por
combustíveis fósseis. Entre os fatores que conduzem a isso está a redução de impactos ambientais
na sua geração. O Distrito Federal integra uma localização geográfica propícia para a produção de
energia fotovoltaica, por ser uma região de grandes altitudes e por não possuir longos períodos
chuvosos. A Asa Norte foi escolhida por ser a região em que o Centro Universitário de Brasília está
localizado. O objetivo desta pesquisa é compreender a eficiência da geração de energia fotovoltaica
e investigar a viabilidade do aproveitamento desta energia na região escolhida, na intenção
de que uma unidade consumidora de eletricidade virtual possa ser sua unidade geradora. Foi
selecionada virtualmente uma amostra de edifícios na Asa Norte, e suas dimensões, coordenadas
geográficas e situação de disponibilidade para aproveitamento solar foram checadas. A atividade
em campo foi realizada, para autenticar os dados obtidos no software de simulação do Centro
de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito e as dimensões adquiridas através do
Google Earth e identificar possíveis obstruções ou problemas relacionados à implantação de
painéis fotovoltaicos na cobertura do edifício escolhido. Foram medidas, calculadas e analisadas
taxas de incidência solar, irradiação e angulações de zênite e azimute, de modo a verificar a
eficiência de produção energética com placas em posição e tamanhos padrões. Determinou-se
que a produção de energia para o edifício estudado na Asa Norte seria de 18.066,48 quilowattshora por ano, distribuídos em dez painéis, no edifício em questão. Também foram analisados
virtualmente outros cinco prédios aleatórios na Asa Norte, onde foi observado que, em geral, há
espaço disponível em suas coberturas e baixos índices de obstrução dos raios solares, concluindo,
assim, haver uma captação similar ao edifício estudado inicialmente. Em resumo, a Asa Norte
apresenta áreas adequadas à instalação de painéis fotovoltaicos, dados os resultados estudados
neste trabalho. Desse modo, sugere-se a viabilidade de implantação desse sistema para redução
dos custos e dos impactos ambientais.

Palavras-Chave: Asa Norte. Eficiência energética. Painéis fotovoltaicos.
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ENTENDIMENTO DA VIDA URBANA POR MEIO DA MORFOLOGIA DOS ESPAÇOS
Juliana Alvim - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
alvim.juju@gmail.com
Ana Paula Borba Gonçalves Barros - UniCEUB, professora orientadora
ana.barros@uniceub.br
O objetivo do estudo é analisar qual o impacto da morfologia e da sintaxe urbana (em seu aspecto
sistêmico) na promoção de viagens a pé, em espaços urbanos situados no Distrito Federal, além
de verificar de que modo os preceitos de Jane Jacobs, Jan Gehl e Bill Hillier incrementam a vida no
espaço urbano. Para isso, foram coletados dados em três regiões do DF: Varjão (malha orgânica
ou irregular); Taguatinga (malha ortogonal ou regular); unidade de vizinhança modelo do Plano
Piloto 108 (residencial) 107/108 sul (comercial) (malha modernista). Os dados foram tabulados
no Excel® e comparados aos dados sintáticos dos mapas axiais em que se utilizou o software
Depthmap®. Os achados permitiram verificar que, nos espaços mais tradicionais (malhas
ortogonal e malha orgânica, Taguatinga e Varjão, respectivamente), estimula-se o caminhar a
5 km/h, tendo em conta a maior diversidade de usos e número de portas, possibilitando haver
maior convívio entre as pessoas, portanto mais vida nos espaços, conforme verificado por meio
das contagens de pessoas in loco, diferentemente do que ocorre em espaços modernistas (Asa
Sul), em que o estímulo é dado aos deslocamentos motorizados, uma vez que as atividades
(comércios e serviços) estão segregadas das moradias, além de haver menor número de portas,
o que fomenta espaços mortos com poucas ou nenhuma vida urbana, ratificado pelas contagens.
Constatou-se, portanto, a importância da diversidade de usos, misturando usos principais em
diferentes horários, para manter a rotatividade de pessoas no local, garantindo maior segurança
pelos grandes fluxos de pessoas e pela valorização econômica do local. Também se verificou a
necessidade de maior conectividade entre os espaços, para que as distâncias percorridas sejam
menores, e a importância do número de portas e detalhes na fachada para um fluxo de pessoas
ativo e mais convidativo. Por fim, a Teoria da Lógica Social do Espaço, criada por Hillier e Hanson
(1984), confirma que, em espaços tradicionais, há correspondência entre os maiores valores dos
índices de integração e espaços com diversidade de usos e número de portas, e o contrário também
é verdadeiro. Com base no trabalho de Barros (2014), eis que a presente pesquisa verificou que
os resultados alcançados para espaços urbanos europeus (mais precisamente em Portugal –
Lisboa), em certa medida, confirmaram-se em espaços situados no contexto da América Latina,
mais especificamente, no Distrito Federal (Brasil). Então, estes subsídios supracitados tornamse meios de analisar o impacto da morfologia e da sintaxe urbana em seu aspecto sistêmico,
permitindo ao pesquisador refletir sobre a cidade de acordo com as articulações urbanas. Assim,
foi possível investigar o relacionamento entre o espaço construído – o edifício ou a cidade, grosso
modo referido como arquitetura – e a sociedade – vista como um sistema de possibilidades de
encontros.

Palavras-Chave: Morfologia urbana. Vida urbana. Sintaxe espacial.
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ESCOLA DE PAIS: TREINAMENTO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS
PARENTAIS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA
Juliana Soares Guimarães - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
jusoaresg@gmail.com
Michela Rodrigues Ribeiro - UniCEUB, professora orientadora
michela.ribeiro@uniceub.br
Os estudos de prevenção a problemas de comportamento da infância e da adolescência têm
evidenciado a efetividade de grupos de orientação a pais em relação às práticas educativas positivas,
que se referem a um conjunto de habilidades sociais parentais a ser desenvolvidas e/ou ampliadas
no repertório dos pais, mediante treinamentos em grupos psicoeducativos, como, por exemplo, a
monitoria positiva do comportamento da criança, a definição de regras e limites, a expressão de
sentimentos e opiniões, a utilização de estratégias alternativas de disciplina para evitar a punição
física, entre outras. O projeto Escola de pais tem sido realizado no UniCEUB, Brasília-DF, desde
2012, com resultados positivos no treinamento de práticas educativas positivas em pais e/ou
cuidadores de crianças de 6 a 12 anos. O presente projeto visou à ampliação da proposta da Escola
de Pais, oferecendo grupos psicoeducativos de orientação a pais e/ou cuidadores de crianças de
0 a 5 anos. Participaram do estudo quatro mães de crianças de 0 a 5 anos alfabetizadas, que
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As participantes tinham idades entre
32 e 40 anos, e todas possuíam 3º grau completo. O procedimento de intervenção foi realizado
no CENFOR-Psicologia do UniCEUB, em salas de atendimento psicológico. A intervenção foi
dividida em três etapas: avaliação pré-intervenção; 13 sessões de intervenção em grupo
psicoeducativo para o treinamento de práticas educativas positivas; avaliação pós-intervenção.
Os resultados obtidos indicaram pouca mudança de comportamento nas medidas de ansiedade
e não correspondência aos desempenhos de estilos parentais observados durante a intervenção.
Em relação à ansiedade, houve variabilidade entre as participantes, observando-se níveis de
mínimo a moderado, e, para três delas, houve manutenção do nível entre as duas avaliações.
Em relação aos estilos parentais, as participantes apresentaram classificação ótima na avaliação
pós-intervenção, e três delas saíram da classificação regular. Os relatos apresentados pelas
participantes no decorrer das sessões indicaram modificações na utilização de práticas parentais
positivas, como, por exemplo, maior abertura para o diálogo e substituição da punição física por
outras estratégias. Foram relatadas mudanças nos comportamentos das crianças, em termos de
aumento da expressão de sentimentos e diminuição da agressividade, por exemplo. Contudo, tais
mudanças não são suficientemente correspondentes a desempenhos ótimos de estilos parentais.
Discute-se a adequação do instrumento para crianças de idades entre 0 e 5 anos e a possibilidade
de manipulação de relato das participantes, ao responder a um inventário de autoavaliação. Outra
discussão importante diz respeito à necessidade de maior número de sessões em próximas
aplicações do programa de intervenção, tendo em vista que crianças dessa faixa etária parecem
necessitar de mais tempo para a modelagem de seus comportamentos, como uso do toalete e
alimentar-se de forma independente.

Palavras-Chave: Grupo psicoeducativo. Práticas educativas parentais. Primeira infância.
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ESPIROMETRIA DE INCENTIVO A VOLUME VERSUS A FLUXO SOBRE PARÂMETROS
RESPIRATÓRIOS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS
NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA
Tatiane Carvalho Alves - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
carvalhotatiane@yahoo.com.br
Flavia Ladeira Ventura Caixeta - UniCEUB, professora orientadora
flavia.dumas@uniceub.br
A fisioterapia respiratória está diretamente ligada à otimização da função pulmonar no
período de internação hospitalar visto que o elevado índice de predisposição ao surgimento de
complicações pulmonares, tais como, atelectasias, pneumonias e insuficiência respiratória,
ocasionadas pelas mudanças no padrão respiratório, pela disfunção diafragmática, pela
redução da complacência pulmonar e pela permanência exacerbada na posição de decúbito,
aumentam a morbidade e a mortalidade nos hospitais. A espirometria de incentivo, um
recurso que é amplamente utilizado neste período, consiste na inspiração profunda e
espontânea, utilizando um equipamento que fornece feedback visual para que se mantenha
a máxima insuflação pulmonar, sendo esses equipamentos divididos em dois tipos: os
orientados a volume e os a fluxo. Portanto, compararam-se os efeitos da espirometria de
incentivo – volume e fluxo – sobre a função pulmonar, a força muscular respiratória e a
mobilidade toracoabdominal de pacientes hospitalizados em clínica médica. Trata-se de um
ensaio clínico que foi catalogado com vinte pacientes de ambos os sexos, entre 18 e 60 anos
de idade, sendo excluídos os com doenças neurológicas e/ou psiquiátricas, déficits visuais,
sintomas de resfriado e/ou afecções respiratórias no momento da avaliação, etilistas ou
tabagistas atuais. Assim, apenas dois tornaram-se aptos conforme os critérios de inclusão
e foram randomizados, aleatoriamente e equitativamente, para espirometria de incentivo
a volume com auxílio do Voldyne ou a fluxo com auxílio do Respiron. Foram avaliadas as
pressões inspiratória e expiratória máxima, a expansibilidade toracoabdominal e os volumes
corrente e minuto, pré-intervenções e pós-intervenções com os exercícios respiratórios.
Houve um aumento considerável de todos estes parâmetros em ambos os grupos, e
observou-se que há uma mobilidade do compartimento abdominal, uma diminuição da
sobrecarga dos músculos acessórios da respiração e maior volume corrente. A comparação
entre os grupos será realizada por meio de análise estatística. Busca-se o aumento do
número total de participantes, a fim de enriquecer o estudo e corroborar outros estudos
para que, futuramente, haja melhor objetividade na escolha do recurso mais favorável para
tratamento desses pacientes.
Palavras-Chave: Respiron. Voldyne. Exercícios respiratórios. Fisioterapia.
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ESTRATÉGIAS DE COMPOSIÇÃO NO PROJETO DE
ARQUITETURA ENTRE A CONCEPÇÃO E O JULGAMENTO
Adriana Guimarães dos Santos - UniCEUB - PIC Institucional, aluna bolsista
adrianadrikete24@gmail.com
Fabiano José Arcadio Sobreira - UniCEUB, professor orientador
fabiano.sobreira@uniceub.br
Mediante abordagem analítica de projetos arquitetônicos premiados em situação de concurso,
no panorama tanto nacional quanto internacional, esta pesquisa estudou o processo projetual
na arquitetura contemporânea, com enfoque em estratégias de composição. Parte-se da
premissa de que o exercício projetual se refere ao conjunto articulado de ações e reflexões,
não necessariamente lineares, de antecipação de determinado objeto, de cuja concepção
fazem parte as estratégias compositivas. Tais estratégias são possibilidades de articulação
da forma e do espaço e podem atuar como processos eficazes que auxiliam a idealização e
a comunicação do partido ou do conceito arquitetônico. Outra premissa na qual é baseada
esta pesquisa é que os projetos decorrentes de concurso se apresentam como laboratórios
potenciais de observação e análise do exercício projetual. A pesquisa tratou de projetos
premiados e menções de três concursos: dois nacionais e um internacional. A fim de reduzir
a complexidade dos elementos de representação e sintetizá-los em informações gráficas
limitadas ao enfoque da pesquisa, foram elaborados diagramas espaciais volumétricos
como síntese diagramática e analítica das diversas propostas. Nos dois concursos nacionais
analisados, cujos programas se referem a sedes administrativas de instituições, observaramse composições mais rígidas, com menor liberdade volumétrica e conceitual. No caso do
concurso internacional, percebeu-se maior flexibilidade nas estratégias de composição
(sobreposição, subtração, adição, fragmentação). Notou-se que o programa, o contexto
urbano e os demais condicionantes têm forte influência sobre as estratégias de composição,
podendo definir ou limitar, parcialmente, o projeto final. A diversidade de composições
observada no concurso internacional (Museu Guggenheim de Helsinki), em comparação com
os concursos nacionais, decorre da natureza programática peculiar, da complexidade e da
riqueza do contexto em questão que permitia maiores especulações e reflexões conceituais.
Em ambos os contextos (nacional e internacional), avaliou-se a repercussão do vazio e sua
importância como parte das estratégias de composição. Tal elemento extrapola a ideia de
que a arquitetura se limita a um “jogo de volumes e elementos construídos”. Trata-se de um
jogo entre volumes e vazios, espaço e matéria. A importância do vazio enquanto elemento
de composição tornou-se mais evidente quando foram confrontadas as análises da pesquisa
e as atas de julgamento.
Palavras-Chave: Articulação da forma. Processo projetual. Concursos de arquitetura.
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ESTRUTURAÇÃO DE UM CENTRO DE DECISÃO EM UMA IES
Walner de Oliveira Pessôa - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluno bolsista
walleu@gmail.com
Paulo Rogério Foina - UniCEUB, professor orientador
paulo.foina@uniceub.br
Gerenciar o conhecimento é reconhecer a relevância que o capital intelectual exerce sobre a
estrutura e a cultura da organização. A transferência e o acúmulo de informações sofreram
grandes transformações após essas últimas décadas. Essa mudança deixa a sociedade e o
ambiente da instituição de ensino superior muito mais complexos. A questão relevante entre
os dirigentes é saber tomar decisões nesse contexto. Seja no campo educativo, seja no campo
corporativo ou gerencial, essa complexidade gera insegurança. Atualmente, existe grande
acervo de recursos disponíveis, e algumas empresas já utilizam esses dados para obter
vantagens competitivas no mercado. Muitos executivos não compreendem o que os cientistas
de dados fazem, e isso gera desvantagem, porque perdem tempo, desperdiçam esforços
ou tomam decisões erradas. Para diminuir essa impotência diante de tamanho volume de
dados, é necessário compreender e utilizar os benefícios do conhecimento da ciência dos
dados. Inteligência artificial, mineração de dados, estatística, extração do conhecimento e
outros campos de estudo ajudam os gestores no reconhecimento de padrões e nas tomadas
de decisões. Essa pesquisa apresenta mapeamento das principais ferramentas e soluções
tecnológicas para gestão inteligente de dados, com objeto de reconhecer as operações
fundamentais sobre os procedimentos complexos acerca dos dados. O trabalho oferece os
aspectos conceituais para, no futuro, obter subsídios para viabilização técnica e metodológica
de um centro de decisão em uma IES. Nesse aspecto, tanto a sociedade quanto o ambiente da
instituição de ensino superior ganham com o reconhecimento e a compreensão do potencial
desse ecossistema de dados para crescimento e prosperidade da educação.
Palavras-Chave: Mapeamento. Ferramentas. Bigdata.
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ESTUDO DA EFICIÊNCIA DA FAIXA EXCLUSIVA DE ÔNIBUS DA VIA W3 UTILIZANDO
SOFTWARE DE MICROSSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO
Luiza Freire de Carvalho - UniCEUB, PIC voluntário
fc.luiza@gmail.com
Rômulo Bonelli Henrique de Faria - Fare Arquitetura e Urbanismo Ltda, colaborador
romulo@farearquitetura.com.br
Mônica Soares Velloso - UniCEUB, professora orientadora
monica.velloso@uniceub.br
A implantação de corredores exclusivos e faixas exclusivas de ônibus é considerada
importante estratégia, para fomentar a política de prioridade de transporte público nas
cidades. No Distrito Federal, desde 2012, alguns corredores e faixas exclusivas de ônibus
foram implementadas em várias de suas regiões administrativas. No entanto, tal ação foi
parte de uma política de governo que não contou com nenhum estudo pré-implantação ou
pós-implantação. Nesse sentido, o presente trabalho pretende avaliar o desempenho da
faixa exclusiva de ônibus da via W3 Sul, importante via arterial da cidade, como estudo de
caso. Para tanto, foi escolhida uma interseção típica da via, que se repete ao longo de sua
extensão, para ser alvo de uma microssimulação de tráfego. Foram realizadas pesquisas, tais
como, contagem volumétrica e classificatória de veículos com identificação de horários de
pico, pesquisas sobe-desce nas linhas ônibus que trafegam na faixa exclusiva, identificação
e locação das paradas de ônibus, levantamento dos tempos semafóricos dos cruzamentos,
cálculo da velocidade média de deslocamento dos ônibus e índice de carregamento. Mediante
pesquisas realizadas, que deram sustentação para conhecimento do diagnóstico da situação
atual, ou seja, a operação da via com tráfego segregado entre veículos particulares e
transporte público, foram selecionados alguns dados, com o objetivo de calibrar a interseção
escolhida, utilizando como ferramenta o software Syncro. Por essa calibração, foi possível
simular o contexto antigo da via, ou seja, a operação em trânsito misto. O estudo considerou
que a implantação da faixa exclusiva permitiu uma operação com fluxo mais estável ao
longo do dia, se comparada com o contexto anterior de fluxo misto, no entanto observou-se
que, na hora do pico, o fluxo de ônibus opera com graves retenções nas regiões de parada.
Concluiu-se, portanto, que alterações na geometria dos pontos de parada de ônibus se
fazem necessárias para que se alcance melhoria nas condições de operação da via.
Palavras-Chave: Transporte público. Simulação de tráfego. Faixa exclusiva.
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO POLIMORFISMO DA ENZIMA CONVERSORA DE
ANGIOTENSINA EM CASOS DE HIPERTENSÃO
Nathalia Oliveira Belchior Silva - UniCEUB, PIC voluntário
nath.o.b.s@gmail.com
Rian Fujita Gaston - UniCEUB, PIC voluntário
fujita.ri.g@gmail.com
Paulo Roberto Martins Queiroz - UniCEUB, professor orientador
paulo.silva@uniceub.br
A hipertensão tornou-se um dos males que é mais associados a hábitos ambientais
inadequados, como dietas ricas em sal, excesso no consumo de bebidas alcoólicas e
desenvolvimento de rotina sedentária. Porém, é necessário considerarem-se, durante o
diagnóstico do paciente, fatores genéticos que contribuam para o desenvolvimento dessa
condição clínica multifatorial. O objetivo deste trabalho é determinar o polimorfismo da
enzima conversora de angiotensina e relacioná-lo a hábitos ambientais, análises biológicas
e possíveis casos de hipertensão. Aos voluntários foram realizadas coletas de amostras de
sangue para a extração do DNA genômico de leucócitos, análise hematológica e bioquímica,
além da aplicação de um questionário, com o objetivo de avaliar sua qualidade de vida. As
dosagens bioquímicas e hematológicas dos 20 participantes da pesquisa revelaram que
estavam conforme os valores de referência. A análise por PCR-RFLP do gene ECA indicou
o mesmo padrão de digestão para todos os indivíduos. Mesmo com todos os resultados
normais, foi possível avaliar, com base nos dados aferidos no questionário, que, entre os
hábitos ambientais, havia abundância de práticas consideradas de risco, pois poderiam
influenciar o aumento da pressão arterial, além da informação da incidência de casos de
hipertensão recorrente na família em quantidade majoritária do grupo de estudados.
Ainda que o resultado negativo de um fator que interfere na homeostasia vascular tenha
sido encontrado, é importante que seja adotada, na triagem clínica, a execução de testes
moleculares para busca de outras características que podem contribuir para o surgimento
da hipertensão.
Palavras-Chave: Sistema renina-angiotensina. Fatores de risco. Cardiopatia.
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ESTUDO DE RECRUTAMENTO DE FAMÍLIAS
DE DÍPTERA DE INTERESSE FORENSE
Jéssica De Sousa Silva - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
jessicadesousa.silva17@gmail.com
Barbara Cristina De Carvalho Oliveira - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna voluntária
barbaracristina93@gmail.com
Paulo Roberto Martins Queiroz - UniCEUB, professor orientador
paulo.silva@uniceub.br
A entomologia forense é uma das áreas que consegue informações relevantes pela análise
de comportamento, alimentação, reprodução e características morfológicas de insetos
necrófagos presentes em uma investigação criminal. Também auxilia a identificação do
intervalo pós-morte, que pode ser definido por rigidez cavérica, resfriamento do corpo, livores
cadavéricos, fases de decomposição e fauna cadavérica. O estudo das principais famílias
de insetos de interesse forense auxiliar a determinação do tempo de morte e contribui,
diretamente, com a medicina legal. Os insetos de maior relevância pertencem às ordens
díptera e coleóptera. As famílias de díptera mais importantes são Calliphoridae, Sarcophagidae
e Muscidae, sendo que estes insetos atuam de forma fundamental na decomposição da
matéria orgânica. Este trabalho tem como objetivo a análise da distribuição da frequência
acumulada desses insetos de interesse forense em duas localidades diferentes situadas
no Distrito Federal. Foram utilizadas três armadilhas simples, confeccionadas com material
reciclável, com cerca de 100 g de matéria orgânica deixada em decomposição. As coletas
dos adultos foram feitas diariamente, durante o período de 15 dias. Foram avaliados
parâmetros, tais como, localização, estação do ano, tipo de carne usada, horário de coleta,
temperatura e umidade. As análises indicam que as famílias de insetos estudadas têm o
seu comportamento influenciado pelas variações ambientais. Foram coletados, ao todo,
4.212 insetos, sendo 1.562 pertencentes à família Calliphoridae, 171 a Sarcophagidae, 694
a Muscidae e 1.785 a outros insetos. Foram feitas análises de frequência acumulada e de
distribuição, sendo possível estabelecer um padrão de recrutamento dos adultos em relação
à matéria orgânica em decomposição. Esse padrão foi obtido por modelagem de curvas,
indicando que Calliphoridae e Muscidae têm o mesmo padrão de recrutamento enquanto
Sarcophagidae tem um padrão típico.
Palavras-Chave: Calliphoridae. Sarcophagidae. Muscidae.
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ESTUDO DO POLIMORFISMO DO GENE CAUSADOR DA
NEOPLASIA ENDÓCRINA MÚLTIPLA TIPO 2B
Lauar de Brito Monteiro - UniCEUB, PIC voluntário
lauarbm@gmail.com
Daniel Freitas da Costa - UniCEUB, PIC voluntário
dancostafc@gmail.com
Paulo Roberto Queiroz - UniCEUB, professor orientador
paulo.silva@uniceub.br
A neoplasia endócrina múltipla do tipo 2B é uma desordem de caráter autossômico dominante
e é a variante mais agressiva de todas as neoplasias endócrinas múltiplas. É causada por
mutações de linhagem germinativa que induzem ganho de função do proto-oncogene RET,
responsável por codificar uma proteína do tipo tirosina quinase que proporciona o controle
da proliferação, da diferenciação, da migração e da apoptose celular de células derivadas
da crista neural. Aproximadamente metade dos casos são causados por mutações de
novo gene, portanto não possuem histórico familiar. Entretanto, o rastreio genético para
esta doença em grupos de risco consiste na busca por mutações no proto-oncogene RET,
durante os primeiros anos de vida. O objetivo desta pesquisa é determinar o polimorfismo
e a frequência do gene causador da neoplasia endócrina múltipla do tipo 2B em um grupo
de indivíduos fumantes, por método molecular e definir padrões de influência genética e
ambiental no aparecimento de mutações no gene RET. Primeiramente, houve a produção
de um artigo de revisão que listou os mecanismos moleculares do gene de interesse e os
principais métodos de rastreio e diagnóstico bioquímico e genético. A segunda parte do
estudo teve a participação de vinte voluntários fumantes que estavam de acordo com o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido proposto pelo Comitê de Ética. Foi encontrado
um perfil de normalidade nas análises bioquímicas e hematológicas dos indivíduos, e o
questionário de controle de qualidade de vida revelou que os voluntários se expõem com
frequência à radiação solar e não mantêm um estilo de vida saudável, fatores que predispõem
o aparecimento de mutações no genoma. A análise por PCR-RFLP seguida de eletroforese
em gel de agarose do material genético dos participantes não revelou a presença da mutação
causadora da neoplasia endócrina múltipla do tipo 2B.
Palavras-Chave: PCR-RFLP. Proto-oncogene RET. Diagnóstico molecular.
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FERRAMENTAS DE APOIO AO ENSINO DE COMPONETES DE CIRCUITOS ELÉTRICOS,
ELETRÔNICOS E MAGNÉTICOS COMO USO DE REALIDADE AUMENTADA
Yukio Essaki Neto - UniCEUB, PIBITI Institucional, aluno bolsista
yukioessaki@gmail.com
Victor Simpson Franco de Sá - UniCEUB, PIBITI Institucional, aluno voluntário
simpsonvictor@icloud.com
Luciano Henrique Duque - UniCEUB, professor orientador
luciano.duque@uniceub.br
A realidade aumentada é a tecnologia que permite a mistura do mundo virtual ao real,
possibilitando maior interação e abrindo nova dimensão na maneira como se executam
as tarefas. Este projeto propõe o desenvolvimento de ambiente de laboratório de circuitos
elétricos, fazendo uso da realidade aumentada. Cria-se um ambiente baseado em um
painel de instalações elétricas, onde, através de programação, os diversos componentes de
circuitos são apresentados e criados em realidade aumentada. Nesse contexto, o projeto
visa demostrar e apresentar, na prática, os conceitos da realidade aumentada, aplicada em
circuitos elétricos e eletrônicos. Os circuitos elétricos serão demostrados com aplicação da
realidade aumentada, possibilitando melhor aprendizado aos alunos.
Palavras-Chave: Realidade aumentada. Circuitos elétricos. Tecnologia.
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FUNÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA E AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE
RECUPERAÇÃO EM DIFERENTES ERGÔMETROS ASSOCIADOS AO DESEMPENHO FÍSICO
AERÓBIO DE ADULTOS SADIOS
Vinicius de Castro Silva - UniCEUB, PIC voluntário
vini.castro.df@gmail.com
Márcio Rabelo Mota - UniCEUB, PIC voluntário, professor orientador
marcio.mota@uniceub.br
A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) refere-se à variação do intervalo de tempo
decorrido entre os batimentos cardíacos (intervalo R-R). Sua aplicabilidade tem grande
evidência, por ser um método não invasivo, capaz de colaborar no diagnóstico de doenças
do sistema cardiovascular, além de auxiliar a prescrição de treinamentos esportivos,
condicionamento físico e reabilitação. O presente estudo tem como objetivo verificar a
associação da variabilidade da frequência cardíaca de repouso à frequência cardíaca de
recuperação após o teste de esforço físico, em diferentes ergômetros, em jovens adultos
sadios. A pesquisa teve amostra de 13 indivíduos do gênero masculino, fisicamente ativos,
na faixa etária de 22,69±4,64 anos, com estatura de 1,80±0,07m, índice de massa corporal
22,59± 2,58 kg/m2. Todos os voluntários passaram por 3 dias de coleta: dia 1, caracterização
da amostra; dia 2, teste de esforço na bicicleta ergométrica; dia 3, teste de esforço na esteira.
O intervalo R-R foi registrado em repouso, durante os testes e a fase de recuperação. Para
compreensão da frequência cardíaca, foi utilizado o programa Polar Pro Trainer, e a análise
da variabilidade da frequência cardíaca foi realizada por meio do Kubios HRV. Diferenças
entre os testes realizados na esteira e na bicicleta ergométrica foram analisadas pelo teste
T parado. Adotou-se p < 0,05 como nível de significância. Não houve diferença significativa
entre o teste na esteira e no ciclo ergômetro no VO2 máximo absoluto (p=0,124), no V02
máximo relativo (p=0,376) e na ventilação máxima (p=0,167). Entretanto, o teste na esteira
obteve a faixa de alta frequência significativamente mais alta, quando comparado com o ciclo
ergômetro (p=0,001). Conclui-se que não há diferenças significativas entre a variabilidade da
frequência cardíaca, quando comparados dois ergômetros diferentes (esteira e bicicleta).
Palavras-Chave: Variabilidade. Frequência cardíaca. Desempenho físico.
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GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR RESIDENCIAL EM FUNÇÃO DAS VARIAÇÕES DA
INTENSIDADE LUMINOSA APLICADAS EM UM PAINEL FOTOVOLTAÍCO
Paulo Gabriel Ferreira de Gusmão - UniCEUB, PIC Voluntário
paulogabriel@outlook.com
Carolina Almeida Pereira - UniCEUB, PIC Voluntário
caaroou_@hotmail.com
Luciano Henrique Duque - UniCEUB, professor orientador
luciano.duque@uniceub.br
Este projeto propõe um sistema para otimização de geração de energia solar residencial em
função da intensidade luminosa, com o objetivo de aumentar a capacidade de geração de
eletricidade por um painel fotovoltaico. O sistema será composto por um microcontrolador
Arduíno e componentes eletrônicos discretos, como sensores de luminosidade, corrente e
motores. Os fotossensores convertem a luz incidente aplicada ao painel solar e transmitem
as informações ao Arduíno, que processa os dados e aciona uma base móvel, composta por
um motor de passo acoplado ao painel solar. O azimute do conjunto é ajustado, de forma
a encontrar a posição em que ocorra a maior incidência de raios solares, e, dessa forma,
aumenta-se a geração de energia pelo painel. Os dados de energia coletados pela célula são
transferidos para um dispositivo móvel e/ou computador pela Internet e analisado por um
software específico. Os dados coletados são analisados, gráficos de gerações e consumo de
energia da residência são informados e podem ser enviados para qualquer dispositivo móvel.
A ideia é criar uma tecnologia de custo acessível a toda a população, com vistas à geração de
energia própria, possibilitando a redução do consumo da energia vinda das usinas térmicas
e hidrelétricas. Assim, é possível contribuir para um país mais consciente e capaz de gerar
formas alternativas de energia.
Palavras-Chave: Microcontrolador Arduíno. Energia solar. Fotossensores.
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IDENTIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DE SINAIS DE LIBRAS
NOS CONTEXTOS MÉDICO E BIOLÓGICO
Emilly Cristina Alves dos Santos - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
emillycristinaas@gmail.com
Gabriella de Melo Moreno - UniCEUB, PIC institucional, aluna voluntária
gabriellam.moreno@gmail.com
Bianca Carrijo Cordova - UniCEUB, professora orientadora
bianca.cordova@uniceub.br
A língua de sinais, assim como as demais línguas existentes, não é universal. A sua estrutura
tem como base os mesmos parâmetros da língua escrita, ou seja, morfologia, sintaxe,
semântica e pragmática. Porém, possui os seus parâmetros específicos na construção
do sinal, já que é uma língua gestual e visual. Assim, os sujeitos surdos utilizam-se de
expressão facial e corporal e tendem a ter maior facilidade de comunicação em diferentes
línguas de sinais. Mas, quando se trata de inclusão, o sujeito surdo depara com diversas
barreiras, uma delas é a comunicação. A falta de capacitação dos profissionais da saúde que
atendem os sujeitos surdos impede o sucesso na comunicação e no atendimento e obriga
a utilização de métodos alternativos que não suprem a demanda. Uma das alternativas é o
intérprete nos consultórios, o que minimiza o déficit na comunicação, mas não o supre, uma
vez que o quadro se agrava com o não conhecimento de sinais específicos nos contextos
médico e biológico. Assim, o objetivo desta pesquisa é fazer um levantamento dos sinais já
existentes referentes a termos médicos e biológicos no contexto de saúde em LIBRAS, a fim
de delimitar os novos vocábulos que precisariam ser validados, validar termos específicos
propostos em LIBRAS com a intenção de aumentar o vocabulário dos usuários da LIBRAS,
possibilitar maior inclusão dos sujeitos surdos, além de compilar os novos termos em um
minidicionário de LIBRAS e português. A base metodológica é a qualitativa, pois utiliza-se
da interpretação e da participação de todos os sujeitos com o objeto de pesquisa, a fim de
compreender a totalidade. Foram propostos 68 sinais por alunos do curso de Medicina do
Centro Universitário de Brasília. O grupo de pesquisa analisou as proposições e distribuiu-as
em cinco grupos: sinais existentes, sinais excluídos, sinais a ser refeitos, sinais a ser validados
e sinais que necessitam de adequação estrutural. Assim, formou-se o grupo de validação,
e, ao todo, foram validados 30 sinais referentes aos contextos médico e biológico. Esse
procedimento apresenta um ganho à comunidade surda e aos envolvidos no atendimento
de saúde a sujeitos surdos, pois possibilita a comunicação mais acessível e completa.
Palavras-Chave: Vocabulário. LIBRAS. Inclusão. Saúde.
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INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA DO ESTAQUEAMENTO E DA ENERGIA DE EXECUÇÃO NA
CAPACIDADE DE CARGA DE FUNDAÇÕES DO TIPO HÉLICE CONTÍNUA
Darym Júnior Ferrari de Campos - UniCEUB, PIBITI-CNPq, aluno bolsista
darymjunior@gmail.com
Luan Carlos de Sena Monteiro Ozelim - UniCEUB, professor orientador
luan.ozelim@uniceub.br
Aliar a tecnologia, a teoria e a prática da engenharia é um dos principais desafios na engenharia
de fundação moderna. Quando é considerada a execução de estacas do tipo hélice continua,
o controle executivo de energia durante a fundação pode mostrar-se como uma solução de
redução de custo e aumento da produtividade e representar uma ferramenta importante
para ajudar projetistas e engenheiros a adequar as realidades de campo e de projeto. Assim,
após o projetista definir a profundidade de execução da fundação, pode ocorrer de algumas
estacas não se comportarem como o esperado e haver uma mudança significativa no
maciço do solo de fundação ou em apenas uma área específica do terreno. Definindo, então,
a energia de execução adequada, as estacas podem ser mais curtas (feitas para alcançar
determinado limite de energia), o que afeta, diretamente, os custos e a produtividade. Esse
valor de energia não deve ser somente definido, mas também capaz de estar relacionado
com a capacidade de carga da estaca para tais medições. No presente trabalho, estuda-se
um conjunto de 20 estacas com 3 diferentes diâmetros. Primeiramente, avalia-se a energia
total de execução das estacas. Posteriormente, faz-se a relação entre a energia de execução
e o ensaio de reconhecimento à percussão SPT. Finalmente, a capacidade de carga mostrase relacionada com a energia de execução, o que melhora a aplicabilidade da metodologia
proposta. Tal proposição representa um avanço no controle informatizado da energia de
execução e avaliação de desempenho de estacas do tipo hélice contínua.
Palavras-Chave: Controle por energia. Estacas do tipo hélice contínua. Sondagens SPT.
Energia de execução.
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INTEROPERABILIDADE ENTRE SOFTWARES DA ENGENHARIA CIVIL
Thales Vianna Trazzi - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
thales.trazzi@gmail.com
João Pedro Sovat de Freitas Costa - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
jpsovat@hotmail.com
Jocinez Nogueira Lima - UniCEUB, professor orientador
jocinez.lima@uniceub.br
Os processos de trabalho usados em arquitetura, engenharia e construção envolvem
profissionais, como: arquitetos, engenheiros civis, instaladores. Cada vez mais, há maior
quantidade de informações e softwares utilizados na indústria, o que tem levado a ineficientes
cooperações entre os diversos profissionais por falta de uma plataforma comum de trabalho,
provocando imprecisões no projeto e más decisões, além de não cumprimento de prazos e
orçamentos. Com isso, levou-se à criação do BIM (Modelo de Informação da Construção),
definido pelo National Building Information Model Standard Project Committee, como uma
representação digital das propriedades físicas e funcionais de uma edificação. Um modelo de
informações de construção é um recurso partilhado de conhecimento para obter informações
sobre a instalação e a formação de uma base confiável de dados para as decisões durante o
ciclo de vida de uma construção, desde a concepção até a demolição. Profissionais ligados
à construção juntaram-se, para criar a BuildingSmart (associação sem fins lucrativos),
responsável por criar um formato padrão de arquivo, para fazer a interoperabilidade entre os
softwares, o modelo IFC (Industry Foudation Classes). A pesquisa realizada tem como objetivo
estudar e analisar esse formato padrão de arquivo, suas características e história e fazer
aplicação dos conhecimentos adquiridos em testes de interoperabilidade entre softwares
da indústria da construção. Assim, mediante um arquivo do software da Autodesk Revit,
exportou-se o arquivo para o padrão IFC e importou-se para outros programas e versões
anteriores do Revit, analisando-se, assim, as consequências, como quais propriedades se
perderam, ao exportar o arquivo e quais propriedades se mantiveram.
Palavras-Chave: Interoperabilidade. Softwares. BIM.
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JOGOS EM REALIDADE AUMENTADA
Yuri de Freitas Vasconcelos - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
yuridfv@hotmail.com
Maurício Rocha Lyra - UniCEUB, professor orientador
mauricio.lyra@uniceub.br
O objetivo desta pesquisa é identificar se é possível desenvolver um software em realidade
aumentada capaz de projetar um vídeo em smartphones, mediante reconhecimento de
marcadores, de forma a afetar, positivamente, estratégias de marketing e, ao mesmo tempo,
ser um estudo relevante para a área da Tecnologia da Informação. Para isso, foi realizada uma
pesquisa de diversos softwares de produção em realidade aumentada e escolhido o Vuforia,
utilizado juntamente ao software Unity, para o desenvolvimento de jogos. Foi desenvolvido,
então, um aplicativo para Android que se utiliza da câmera do smartphone para visualizar
o logotipo do UniCEUB e exibir um vídeo promocional da instituição. Os procedimentos
corroboram a viabilidade do aplicativo. Não foi realizado um estudo de marketing com o
aplicativo em razão da finalização tardia do protótipo. A pesquisa mostrou-se bem-sucedida
na demonstração de novo meio de divulgação na área da Tecnologia da Informação.
Palavras-Chave: Realidade aumentada. Marketing. Tecnologia da Informação.
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LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS USUÁRIOS DAS CICLOVIAS DE TRÊS REGIÕES
ADMINISTRATIVAS DO DISTITO FEDERAL
Maria Carolina Viegas de Araujo - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
mcarolinaviegas@gmail.com
Mônica Soares Velloso - UniCEUB, professora orientadora
monica.velloso@uniceub.br
A bicicleta desempenha importante papel na mobilidade sustentável de uma cidade. Sua
utilização em larga escala contribui, de forma inconteste, para a redução da emissão de
poluentes na atmosfera e mitiga problemas de poluição acústica. Do ponto de vista social,
o uso cotidiano da bicicleta oferece benefícios a seus usuários, como maior flexibilidade na
escolha do deslocamento, melhoria da qualidade de vida, além de permitir a aproximação de
diferentes classes sociais, gêneros e idades. No quesito economia, existe real possibilidade de
os usuários reduzirem seus custos pessoais em combustível, manutenção, estacionamento,
entre outros. Brasília é uma cidade com fatores que favorecem a prática do ciclismo, tais
como, relevo pouco acidentado, período de chuvas bem marcado e extensa malha cicloviária
com uma infraestrutura superior a 400 quilômetros distribuídos por todo o seu território. No
entanto, apesar de todas as facilidades, os ciclistas da região enfrentam aspectos limitantes
no que concerne à infraestrutura, como a falta de continuidade do traçado e os problemas
de sinalização vertical e horizontal. Além disso, a crônica deficiência de calçadas por toda a
cidade induz pedestres a utilizar as ciclovias no seu deslocamento, causando sérios conflitos
com os ciclistas. O presente estudo tem como objetivo levantar o perfil dos usuários das
ciclovias de diferentes regiões administrativas de Brasília, classificadas em três classes de
renda distintas (alta, média e baixa), verificando se o perfil econômico dos ciclistas influencia
o uso e a percepção da infraestrutura cicloviária. Verifica-se que fatores influenciam a escolha
da bicicleta como meio de transporte na cidade. Além disso, foram realizadas contagens de
pedestres e ciclistas nas ciclovias e fora delas.
Palavras-Chave: Mobilidade urbana sustentável. Infraestrutura cicloviária. Ciclovia. Bicicleta.
Ciclista.
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LIBERDADE, POLÍTICA E ECONOMIA: UMA LEITURA DA CONJUNTURA BRASILEIRA
ATUAL À LUZ DO LIBERTARIANISMO
Jovelina Barros Pisco - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
linabrrs@gmail.com
Martin Adamec - UniCEUB, professor orientador
martin.adamec@uniceub.br
A presente pesquisa busca compreender o desenvolvimento do libertarianismo enquanto
ideologia e que meios e modos penetra na organização social e na formação dos discursos
políticos em voga, apreendendo-se a aplicação dessa ideologia ao contexto político brasileiro
nos últimos anos. Para isso, em primeiro lugar, discute-se o conceito de ideologia, tida como
algo essencialmente positivo e necessário à vida social, em especial, no campo político,
partindo do pressuposto de que surge não apesar de o homem ser racional, mas porque ele
é racional, ou seja, como uma representação coerente de determinado contexto. Em seguida,
analisa-se a ideologia libertária no que diz respeito a suas origens no liberalismo clássico,
focalizando o conceito de liberdade, elemento fulcral de ambas as ideologias em pauta.
Trata-se, fundamentalmente, da liberdade individual, alçada no princípio da não agressão, da
valorização da propriedade privada e da supremacia do indivíduo, em que o papel do governo
seria apenas o de garantir o respeito a esses pressupostos e a segurança da sociedade. Nesse
âmbito, faz-se uma abordagem de tipo qualitativo mediante revisão bibliográfica de fontes
primárias e secundárias, valendo-se de teóricos, como John Locke, Murray Rothbard, Milton
Friedman e David Boaz. Ato contínuo, a pesquisa empreende uma contextualização histórica
das ideologias políticas do século XX, de modo ser possível compreender as influências
que marcaram a organização civil atual, possibilitando a concepção e a implementação do
libertarianismo, que, para os fins da presente pesquisa, é analisado como nova ideologia
em favor da liberdade, dissociada, em termos teóricos, das premissas liberais anteriores e
suas simplificações e, em termos práticos, das políticas do Estado de bem-estar social e
derivados. Por fim, concatena os conceitos previamente analisados com o contexto políticosocial brasileiro, levando-se em consideração a apropriação do discurso libertário no âmbito
nacional, sua conexão com as manifestações que ocorreram em 2013 e o surgimento de
movimentos e partidos políticos que, embora não se declarem libertários, compactuam com
os ideais defendidos seja como uma filosofia voltada à organização econômica e limitação
do Estado, seja como uma doutrina que advoga em prol da autonomia do indivíduo e de sua
liberdade civil, política e econômica.
Palavras-Chave: Libertarianismo. Liberalismo. Estado de bem-estar social. Economia livre.
Ideologia.
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MEDIDOR RESIDENCIAL INTELIGENTE DE ENERGIA ELÉTRICA
Gustavo Pereira Macêdo - UniCEUB, PIC voluntário
gustavopereira93@hotmail.com
Luciano Henrique Duque - UniCEUB, professor orientador
luciano.duque@uniceub.br
Esse projeto propõe o desenvolvimento de um sistema para monitoramento e gerenciamento
do consumo de energia elétrica em instalações residenciais, objetivando uma utilização mais
racional sem desperdícios desnecessários. Um circuito constituído por um microcontrolador
e componentes eletrônicos discretos recebem e processam as informações de tensão,
corrente, potência e fator de potência, transmitindo as informações para um computador
pela interface ethernet ou através de um display de cristal líquido. As informações podem ser
armazenadas e visualizadas, compondo um registro da energia consumida ao longo do tempo.
Divisores de tensão, transformadores de corrente e amplificadores operacionais coletam a
tensão e a corrente, enviando-as para o microcontrolador, que compara e processa esses
dados, podendo enviar para um computador ou um display. As informações processadas são
tratadas por um software básico, que gera relatórios sobre as informações de consumo de
energia elétrica. O medidor residencial inteligente irá sinalizar ao usuário sempre que sua
meta de consumo mensal ou diário atingir 60% do valor estipulado, podendo bloquear cargas
em uso acima do previsto, definido pelo usuário ou pré-definido no medidor. A sinalização de
indicativo de consumo acima do estipulado será feita por um alarme sonoro, sinalizando ao
usuário que reduza o consumo.
Palavras-Chave: Gerenciamento de energia elétrica. Monitoramento. Microcontrolador.
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MELHORIA DO SOLO LATERITÍCO DE BRASILIA COM ADIÇÃO DA FRAÇÃO FINA DE
RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO RECICLADO
Leila Cristina de Camargos Martins - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
leeilamartins@gmail.com
Ivonne A. Gutiérrez Góngora - UniCEUB, professora orientadora
ivonne.gongora@uniceub.br
A construção civil é um setor com extenso consumo de materiais provenientes da natureza,
sendo necessária a exploração contínua de rochas, metais, minerais, entre outros. O uso
contínuo e em grande escala desses materiais torna-se uma situação ambientalmente
insustentável pela escassez e pelos resíduos produzidos que representam cerca de 50% dos
sólidos urbanos e causam problemas relacionados ao impacto social e econômico, afetando,
diretamente, a população. Como consequência, é possível evidenciar a necessidade de
gerenciamento e disposição correta dos resíduos da construção civil, para ter soluções
ambientais, de qualidade e econômicas. Nesta pesquisa, foi utilizado resíduo de construção
e demolição reciclado (RCD-R) em sua fração fina, oriundo do processo de demolição do
Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha), no ano de 2011. Investigaram-se as possíveis
melhorias mecânicas do solo laterítico de Brasília, quando misturado com resíduos da
construção civil. O objetivo é tentar melhorar as características de solos lateríticos que
apresentam baixa capacidade de suporte. Estabeleceram-se etapas de fundamental
importância no desenvolvimento do trabalho, como caracterização dos materiais envolvidos,
obtenção dos parâmetros de resistência para o solo pelo ensaio de cisalhamento direto,
mistura e compactação dos corpos de prova e controle de cura em câmara úmida dos períodos
de 7 dias e 28 dias. Com os dados obtidos nos ensaios, foram realizadas comparações com
o solo natural, e verificados ganhos de resistência na mistura elaborada. Os resultados
encontrados mostram aumento da coesão e do ângulo de atrito na maioria das análises.
O anterior garante benefícios ligados à melhoria na resistência do solo e à solução aos
problemas ambientais gerados pelos resíduos da construção civil.
Palavras-Chave: Características geomecânicas. Melhoria de solo. Resíduo de construção e
demolição reciclado (RCD-R). Reciclagem.
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MEMÓRIAS GASTRONÔMICAS DO CURSO SUPERIOR
DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA DO UNICEUB
Marina Noro dos Santos - UniCEUB, PIC Institucional, aluna voluntária
marinanoro2000@gmail.com
Sofia Santos Corrêa - UniCEUB, aluna colaboradora
manurickfelipe@hotmail.com
Alessandra Santos dos Santos - UniCEUB, professora orientadora
alessandra.santos@uniceub.br
O ato de comer é muito mais que os laços estreitos entre o homem biológico e o social.
A alimentação tem um papel social importantíssimo, é essencial à cultura, inseparável dos
costumes e das relações entre comensalidade, memória, recordações e imaginário. Em
síntese, a cozinha é uma linguagem que deve ser interpretada para melhor compreender
a sociedade. Conforme Bordieu (1983), expressa-se a tradição de um grupo, a identidade
cultural das pessoas. Nesse sentido, realizou-se a presente pesquisa, para registrar a memória
gastronômica e gustativa do curso de Gastronomia do UniCEUB, em busca de construir, por
meio da etnografia, as singularidades e os simbolismos do processo de trabalho prático
exercido ao longo do período de formação dos discentes. Para que o objetivo fosse alcançado,
o método utilizado foi a pesquisa documental e bibliográfica sobre a temática em questão
e um estudo etnográfico nos protocolos de experimentos utilizados nas aulas práticas
como recurso pedagógico. As entrevistas com docentes, alunos egressos e matriculados
auxiliaram a desvendar a memória gastronômica e gustativa do curso por meio de análise
de conteúdo expressa nos resultados qualitativos e quantitativos da formação dos docentes
e em suas influências sobre os discentes, em que os simbolismos apresentam a maneira
coletiva de afetividade e valorização do patrimônio culinário, transcendendo a visão biológica
ou a materialidade do alimento. Esse tema é relevante não só para o curso, mas também
para a identificação posterior do papel transformador realizado pela formação acadêmica
na área da gastronomia, em um destino de grande importância no contexto nacional. Faz-se
necessária a continuidade de pesquisas etnográficas na área para que lugares de memória
possam ser identificados e, por meio deles, a cultura gastronômica de Brasília seja registrada.
Palavras-Chave: Papel social. Gastronomia. Construção de memória.
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MENSAGENS PELA (E PELA) CIDADE: A HUMANIZAÇÃO DE BRASÍLIA - DF POR
INTERVENÇÕES VISUAIS NA W3 SUL
Mayra Alves de Oliveira - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
mayraalves.oli@gmail.com
Úrsula Betina Diesel - UniCEUB, professora orientadora
ursula.diesel@uniceub.br
Este projeto caracteriza-se pelo levantamento fotográfico de mensagens manifestadas em
paredes, muros e calçadas na via W3 da Asa Sul, do Plano Piloto, em Brasília – DF, durante
o período de outubro de 2015 a março de 2016, na suposição de que tais intervenções
contribuam para o despertar de afeto em relação à cidade e entre seus habitantes, no
espaço urbano. O objetivo é, depois do levantamento imagético, analisar o material, a fim
de estabelecer como as escolhas que os compõem demarcam a busca pela promoção do
afeto. A metodologia configura-se, em primeiro momento, pela revisão bibliográfica de
referências sobre o tema, em autores, como Russi, Augè, Gehl e Gemzoe, Habermas, Peirce,
Santaella, Foucault. A partir daí, faz-se o levantamento fotográfico das intervenções; a
análise por dispositivos teórico-metodológicos da semiótica peirceana e da análise do
discurso de vertente francesa com base em proposta foucaultiana; uma pesquisa de campo
com transeuntes, por questionário de questões fechadas e abertas. Como resultados, têmse cerca de 250 intervenções e seu contexto fotografados, o mapa da área com a marcação e
a análise de parte das imagens escolhidas por representar maior recorrência e/ou impacto. O
dispositivo semiótico permite identificar a predominância de elementos icônicos humanoides,
a técnica do grafite e da pichação como elemento indicial mais recorrente e a forte
complementariedade da mensagem imagética pelo elemento simbólico verbal, que direciona
a interpretação dos demais aspectos perceptíveis. Cromaticamente, vigoram cores fortes
e contrastantes, predominantemente com contornos em preto. No geral, a interpretação
das intervenções direciona-se a vivências pessoais e observações sobre aspectos que cada
indivíduo deve considerar em sua vida. Ao aplicar o raciocínio foucaultiano, observa-se que
as escolhas guardam forte conexão com o contexto das obras, inclusive aparecendo, neste
caso, obras de grande dimensão, a fim de contemplar, também, a observação das pessoas
que por ali transitam em carros. As mensagens indicam a tentativa de melhorar os ambientes
em que são manifestas, enfeitando-os, buscando a quebra do deslocamento espacial rápido
e automático, e estabelecendo uma conversa com e entre os transeuntes e os habitantes
e a cidade. A pesquisa de campo aponta a percepção positiva dos passantes em relação
às intervenções, porém permeadas pelo agito e pelo receio, por questões de segurança,
principalmente. Assim, pode-se vislumbrar o funcionamento de tais intervenções urbanas
na via W3 Sul, tanto para pedestres quanto para ocupantes de automóveis em trânsito, na
direção do estímulo à reflexão e ao afeto na cidade e em relação a ela.
Palavras-Chave: Comunicação urbana. Estética. Afeto.
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MENSAGENS PELA (E PELA) CIDADE: A HUMANIZAÇÃO DE BRASÍLIA - DF VIA
INTERVENÇÕES VISUAIS NAS PASSARELAS SUBTERRÂNEAS DA ASA SUL
Amanda da Silva Lopes - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
manda.slopes@gmail.com
Úrsula Betina Diesel - UniCEUB, professora orientadora
ursula.diesel@uniceub.br
O presente projeto caracteriza-se pelo levantamento fotográfico de mensagens manifestadas
nos espaços públicos de Brasília, como muros, paredes, asfalto, calçadas, especialmente nas
passarelas subterrâneas da Asa Sul, do Plano Piloto, em Brasília – DF, na perspectiva de que
essas intervenções visuais urbanas atuem como promotoras de afeto em relação à cidade
e no seu espaço. O objetivo é, a partir do levantamento imagético, analisar as mensagens,
para constatar o percurso comunicativo traçado na direção do afeto. A metodologia utilizada
foi, primeiramente, a revisão bibliográfica de referências sobre o tema, em autores, como
Russi, Augè, Gehl e Gemzoe, Habermas, Peirce, Santaella, Foucault; depois, o levantamento
fotográfico das intervenções; a análise por dispositivos teórico-metodológicos da semiótica
peirceana e da análise do discurso de vertente francesa; a aplicação de questionário com
questões fechadas e abertas a transeuntes das passarelas. Como resultados, têm-se
cerca de 250 intervenções e seu contexto fotografados, o mapa da área com a marcação
e a análise de parte das imagens escolhidas por representar as mais recorrentes e/ou
impactantes. O dispositivo semiótico permite identificar a predominância de elementos
icônicos de seres vivos, a técnica do grafite e da pichação como elemento indicial mais
recorrente e a complementariedade bastante presente do elemento simbólico verbal, que
direciona a interpretação dos demais aspectos perceptíveis. Cromaticamente, vigoram
cores fortes e contrastantes. No geral, a interpretação das intervenções concentra-se em
vivências pessoais e dicas de aspectos a considerar, em reflexão, sobre a qualidade de vida.
O raciocínio foucaultiano reforça a relação das escolhas com o contexto das obras e aponta
o propósito de positivar os ambientes em que são manifestas as mensagens, alegrando-os,
buscando a quebra do deslocamento espacial rápido e automático, e estabelecendo uma
conversa com e entre os transeuntes e os habitantes e a cidade. A partir da pesquisa de
campo, verificou-se que o local é intensamente demarcado como um espaço de passagem
caracterizada pela pressa, por exigências da rotina diária ou, especialmente, por insegurança.
Tais aspectos dificultam a maior interação das pessoas com as mensagens. Mesmo assim,
os respondentes, em geral, manifestaram a percepção de aspectos positivos e agradáveis
em relação às intervenções no local. Portanto, é possível caracterizar a atuação dessas
intervenções urbanas nas passarelas subterrâneas da Asa Sul do Plano Piloto, em Brasília –
DF como promotoras de afeto na cidade e em relação a ela.
Palavras-Chave: Comunicação. Arte urbana. Afeto.
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MODELAGEM NUMÉRICA DE PASSARELAS METÁLICAS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SAP
2000
Leonardo da Rocha Morais - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
moraisrleo@gmail.com
Henrique de Paula Faria - UniCEUB, professor orientador
henrique.faria@uniceub.br
As passarelas de pedestre são construídas mediante sistemas estruturais cada vez mais
arrojados, com emprego de novos materiais e tecnologias, dando origem, assim, a sistemas
bastante esbeltos. Uma consequência dessa tendência de projeto diz respeito ao aumento
considerável dos problemas referentes à vibração e aos deslocamentos excessivos dos
elementos estruturais. Os estados limites de utilização correspondentes a vibrações
excessivas são constantemente excedidos por parte dos projetistas de estruturas, assim
como os critérios de conforto humano não são utilizados de forma correta. No intuito de
analisar e verificar esforços, deslocamentos e deformações excessivas nas estruturas de
passarelas, foi realizada a modelagem numérica de uma passarela metálica, e observado seu
comportamento no que tange ao conforto humano e aos parâmetros previstos em normas.
Através das ferramentas computacionais de modelagem, é possível observar se a função
estrutura dos componentes estruturais exerce influência, de forma tecnicamente segura e
viável, no comportamento global da passarela.
Palavras-Chave: Passarelas. Modelagem. Software.
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O MÉTODO DE ENSINO NOS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO NA ESCOLA
Flávia Inês de Carvalho Barros - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
flaviaines.barros@gmail.com
Luciana Oliveira Campolina - UniCEUB, professora orientadora
luciana.campolina@uniceub.br
O presente projeto tem como objetivo compreender a maneira com que os diferentes
métodos de ensino participam no processo de subjetivação dos alunos na escola. Para
tanto, investiga-se a produção de sentidos subjetivos de alunos do terceiro ano do ensino
fundamental de escolas públicas em Brasília, mediante as experiências singulares implicadas
aos métodos de ensino. O estudo é baseado na teoria histórico-cultural da subjetividade,
que compreende o ser humano constituir e ser constituído por um contexto histórico que
produz sentido sobre suas vivências singulares e que configura uma subjetividade social pela
dinâmica do meio e de sua subjetividade individual. A metodologia utilizada é baseada na
epistemologia qualitativa e no método construtivo-interpretativo de González Rey (1999),
que compreende o conhecimento ser produzido pela interpretação do pesquisador em sua
condição de sujeito e participante da pesquisa. Valoriza-se a instância do singular como via
de produção que permite construir indicadores sobre a relação do individual e do social. Além
disso, destaca-se o papel da comunicação com os participantes no processo de tensão de
diálogo. Trabalhou-se com duas escolas pautadas em métodos tradicionais. Participaram da
pesquisa quatro alunos do terceiro ano entre 7 e 8 anos, selecionados mediante a construção
do contexto social da pesquisa e de características como facilidade ou dificuldade para realizar
as tarefas propostas e o engajamento em sala de aula. Os instrumentos utilizados foram
dinâmicas conversacionais, observações sistemáticas em sala de aula e conversas informais
com as professoras, com o objetivo de produzir indicadores sobre a produção subjetiva dos
alunos acerca do papel atual da escola e sobre o método de ensino tradicional. Na construção
interpretativa, produziram-se indicadores que apontam um método mais focalizado no
trabalho do professor do que no processo de aprendizagem do aluno, supervalorizando,
dessa forma, o currículo e a quantidade de tarefas, dando pouca visibilidade ao processo
de aprendizagem singular de cada estudante. Em relação à produção subjetiva dos alunos,
construiram-se indicadores e hipóteses sobre como esse contexto leva a vivenciar um
sentimento de desvalorização e desmotivação pelas atividades propostas pela escola. Temas
de interesse dos aprendizes não costumam ser abordados em sala de aula, o que colabora
com a falta de atenção e implicação no processo de aprendizagem singular. Associa-se a
experiência de relações conflituosas com os colegas e a inflexibilidade de regras. Percebeu-se
que as produções subjetivas dos alunos do método tradicional tendem a relacionar a escola
com o sentido do futuro, visando ao resultado da formação em uma sociedade produtiva e
capitalista, mas não ao processo de aprendizagem atual.
Palavras-Chave: Escola. Alunos. Subjetividade. Ensino tradicional.
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O PROCESSO DE EMPODERAMENTO E AS MANIFESTAÇÕES POPULARES DE 2013 NO
BRASIL: UMA ANÁLISE DA (RE)AÇÃO DOS PODERES CONSTITUÍDOS ÀS DEMANDAS DA
SOCIEDADE CIVIL
Bruno Bambirra Pires de Oliveira - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
bruno.bambirra1@gmail.com
Anna Luiza de Castro Gianasi - UniCEUB, professora orientadora
anna.gianasi@uniceub.br
O que se tem noticiado desde o advento da Constituição da República é a atuação de um Estado que,
por meio de representantes escolhidos, exerce o poder do povo em detrimento dos interesses do povo,
desconsiderando um sem número de direitos fundamentais ao sabor de conveniências políticas. Os
fatos narrados na mídia e os anseios compartilhados nas reivindicações levadas às ruas por milhares
de manifestantes em todo o Brasil, em junho de 2013 têm despertado na comunidade acadêmica
relevantes questionamentos. Sem desconsiderar a necessidade de compreender tais demandas
para melhor avaliá-las e implementá-las, igualmente válido é o estudo sobre o que tem sido feito
por aqueles que, constituídos em poder, respondem pela criação das leis, pela implementação
de políticas públicas e pela pacificação dos conflitos sociais. Os limites constitucionais impostos
à atuação dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, antes de significar segurança para a
sociedade, têm demostrado o descompasso entre as demandas e as providências adotadas, resultado
provável de: desconhecimento pelo povo de deveres, direitos e instrumentos assegurados no
ordenamento jurídico; insuficiência na fiscalização da atuação dos poderes pelo povo ou pelos órgãos
constitucionais de controle; inadequação punitiva na esfera penal, civil, administrativa ou política;
questionada credibilidade das instituições conformadoras do Estado brasileiro. A instabilidade dessas
instituições seguida da crise de representatividade demonstra que os muros protetores dos órgãos
dos poderes constituídos devem ser repensados. Nesse contexto, a novidade não é a insatisfação
popular, mas, sim, a forma como cada cidadão tem externado sua indignação. O exame do impacto
das manifestações, a ser comprovado em atos institucionais praticados pelos poderes no exercício
de suas funções típicas e atípicas, visa convalidar os esforços despendidos pelos cidadãos que se
comprometeram com a máxima efetividade da Constituição e a densidade dos direitos fundamentais
nela assegurados. O reconhecimento da legitimidade dessas pressões populares voltadas ao
revolvimento das forças institucionais que, por anos a fio, têm-se mantido inertes ou pouco receptivas
às demandas sociais demonstra que as manifestações fazem parte do processo de empoderamento,
cujo papel é fundamental na transformação das perspectivas democráticas, deficitárias no contexto
institucional brasileiro. Em tempos de amplas liberdades e de crescente divulgação de informações
na Internet, parecia apropriado imaginar que as medidas implementadas pelos poderes constituídos
seriam localizadas com alguma facilidade. Não foi o que aconteceu: a busca em sítios oficiais sugere
que as medidas não foram divulgadas ou não foram promovidas como prometidas, anunciando que
os desafios estão longe do fim. Diante das incertezas, parece apropriado que a consciência acerca das
responsabilidades inerentes aos poderes constituídos e a percepção do que tem sido implementado
pelos Poderes tendem a aprimorar os meios de fiscalização e de controle dos atos institucionais.
Pelo estudo legislativo e doutrinário das unidades teóricas conformadoras da República, dos poderes
constituídos, das manifestações populares e do empoderamento acrescido de buscas sobre resultados
das manifestações em sites, pretende-se contribuir para o aprimoramento de uma cidadania pautada
no diálogo entre saberes e poderes.

Palavras-Chave: Poder soberano. Cidadania. Responsabilidade. Fiscalização.
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O SINAL MECÂNICO DA ROLINHA-CASCAVEL (COLUMBINA SQUAMMATA) E A
COMUNICAÇÃO INTRAESPECÍFICA NA TOMADA DE DECISÃO
Paulo Sérgio Pereira de Amorim - UniCEUB, PIC voluntário
psp.paulosergio@gmail.com
Raphael Igor da Silva Correa Dias - UniCEUB, professor orientador
raphael.dias@uniceub.br
Na comunicação animal, os diversos sinais produzidos pelos organismos têm a capacidade
de levar informações sobre o ambiente, podendo alterar e influenciar o comportamento
de um ou mais receptores. Entre estes sinais, há o som mecânico, que é uma produção
sonora não vocal, produzida por alguns animais, incluindo as aves. A espécie Columbina
squammata é um Columbidae de distribuição ampla pela América-Latina, possui tamanho
corporal por volta de 20 cm, vocalização trissilábica “u gú-gú” (“fogo-apagou”) e produz
um ruído forte quando alça voo de partida. O papel biológico do som não vocal nunca foi
estudado ou abordado na literatura. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é testar
hipóteses referentes ao papel biológico do som mecânico produzido pela C. squammata
e sua relação com a comunicação intraespecífica e a tomada de decisão do grupo. As
hipóteses propostas foram: 1) o som não vocal sempre será produzido em voo de partida;
2) o som não vocal será produzido, essencialmente, em situações de perigo potencial; 3)
sendo um sinal de comunicação intraespecífica, sua produção deve ser mais frequente em
grupos do que em indivíduos solitários; 4) o sinal não vocal gerará rápida resposta de fuga
nos membros de grupos sociais. O trabalho foi conduzido no campus da Universidade de
Brasília, entre os anos de 2015-2016. Os grupos de C. squammata foram localizados por
busca ativa pelo campus, os indivíduos foram quantificados e observados por 30 minutos ou
até deslocarem-se em voo de partida. As informações referentes à produção ou não de sinal
não vocal, à associação com risco potencial e ao tempo de resposta dos membros do grupo
foram registradas. Em 75% dos eventos, o voo de partida da rolinha-cascavel é seguido de
produção de som não vocal, sendo fortemente associado à presença de ameaça potencial.
A emissão de som não vocal foi produzida, de forma similar, por indivíduos solitários e por
indivíduos em grupo sociais. Em grupos, a resposta de fuga dos demais participantes foi
mais rápida após a produção de som não vocal no voo de partida do primeiro participante.
A rápida transmissão de informações por um organismo ao grupo é de grande importância,
já que a chance de predação dos envolvidos pode ser reduzida. Os resultados indicam que o
som produzido no deslocamento de voo da C. squammata deve estar direcionado tanto ao
predador como ao grupo social. Os resultados sugerem que a evolução desse sinal deve ter
tido papel importante no desenvolvimento da sociabilidade e nos mecanismos de defesa
observados na espécie.
Palavras-Chave: Comportamento animal. Comunicação animal. Efeito do tamanho do grupo.
Som mecânico. Sinal de alarme.
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O USO E ABUSO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA PELO TJDFT NA REVISÃO DE CONTRATOS
CIVIS E DE CONSUMO
Camila de Cássia Bastos Neves - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
ccbneves@gmail.com
Maria Thais Pinto Silva - UniCEUB, colaboradora
mariathaispintosilva@gmail.com
Ivo Teixeira Gico Júnior - UniCEUB, professor orientador
ivo.junior@uniceub.br
O instituto jurídico da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) permite a resolução judicial de
contratos de execução continuada ou diferida quando, um fator extraordinário e imprevisível
gera vantagem extrema a uma das partes e prejuízo excessivo à outra. O presente trabalho
visa a testar a hipótese de que o Judiciário estaria abusando desse instituto, aplicando-o
mesmo na ausência dos requisitos legais ou, presentes tais requisitos, modificando o contrato
ao invés de resolvê-lo nos termos da lei. Para testar a hipótese, escolheu-se o TJDFT como
Tribunal representativo, e fez-se uma análise amostral, qualitativa e quantitativa de sua
jurisprudência nos últimos 5 anos. Os resultados confirmam a hipótese e demonstram que
o TJDFT aplica a onerosidade excessiva, sem obedecer aos critérios legais mesmo quando se
diferencia a amostra em contratos civis e consumeristas.
Palavras-Chave: Onerosidade excessiva. Revisão contratual. TJDFT. Legalidade.
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OS BRICS E O COMÉRCIO INTERNACIONAL: REORDENAMENTO JURÍDICO, MUDANÇA NO
REGIME E POLÍTICA DE PODER NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS CONTEMPORÂNEAS
Padydeh Eghbali - UniCEUB, PIC voluntário
pady.eghbali@gmail.com
Frederico Seixas Dias - UniCEUB, professor orientador
frederico.dias@uniceub.br
Em todas as esferas das relações internacionais no contexto mundial atual, existem
dificuldades para atuação conjunta. Apesar disso, nos principais fóruns de governança global
cresce nova voz coletiva que clama por maior democratização nos processos decisórios e
nos espaços de atuação. Os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) nasceram em
contraposição a hegemonias ocidentais e expandiram sua agenda internacional para diversas
áreas do sistema internacional, em busca de reconhecimento e desenvolvimento. Muitas
dúvidas começam a surgir a respeito da efetividade política do grupo e sua habilidade de agir
conjuntamente. Isso se deve à grande diversidade cultural dos países, a suas disparidades
políticas e econômicas e seus interesses nacionais, muitas vezes, divergentes. Por conta
das similaridades em seu crescimento e suas dificuldades de desenvolvimento, buscam
maior liderança no sistema, mediante posicionamentos revisionistas, em ambientes, como o
Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Organização Mundial de Comércio (OMC). Para
que possa haver cooperação sobre alicerces sólidos, é necessário maior aprofundamento
sobre o desempenho dos membros, em âmbitos globais, como o econômico, pois torna-se
possível argumentar sobre a legitimidade dos discursos e a eficácia política do grupo. Este
trabalho propõe, portanto, compreender melhor a atuação dos BRICS no campo econômico
mundial e quais as complementariedades e as dificuldades encontradas. Para isso, o estudo
identificou as normas e os princípios que regem o regime internacional do comércio e o
posicionamento dos BRICS, analisou o comércio dos países no mundo e entre eles, investigou
os casos de disputa do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC, traçando um
perfil jurídico das demandas de comércio de bens dos membros. Com base na metodologia,
observou-se a amplitude das economias dos países e o entrelaçamento do comércio intraBRICS. Não são numerosas as barreiras encontradas entre eles por infrações às normas
internacionais de comércio. Dessa forma, os discursos em uníssono têm fundamentação,
mas faz-se necessária a atenção aos limites circunstanciais de tal cooperação multilateral.
Palavras-Chave: Governança global. OMC. Efetividade política.
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OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR ALUNOS DEFICIENTES VISUAIS NO CURSO SUPERIOR
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Nathália de Moura Mendes - UniCEUB, PIC voluntária
mendesnmbio@gmail.com
Fernanda Vasconcelos de Oliveira - UniCEUB, PIC voluntária
fernandavso@gmail.com
Bianca Carrijo Cordova - UniCEUB, professora orientadora
bianca.cordova@uniceub.br
O curso superior de Ciências Biológicas tem alta demanda de atividade visual em suas
disciplinas, ou para a visualização de estruturas básicas, entendimento de mecanismos, ou
para a utilização de microscópios. Seguindo este contexto, esse estudo consiste em uma
busca para entender e avaliar técnicas e mecanismos utilizados em salas de aula, com
alunos portadores de deficiência visual (baixa visão ou cegueira) e identificar, por meio dos
professores e dos alunos, as demandas e as necessidades que se apresentavam apesar do
uso de outros recursos. O estudo reuniu informações bibliográficas de trabalhos já publicados,
para criar 3 (três) materiais didáticos de diferentes áreas das Ciências Biológicas, com a
finalidade de auxiliar os professores de diferentes instituições de ensino superior que atuam
com este tipo de público neste curso e de facilitar o aprendizado dos alunos por meio do uso
de materiais que os ajudariam a entender conceitos abstratos aos que possuem deficiência
visual. As áreas identificadas com a maior demanda de materiais didáticos pela quantidade
de material visual foram os campos da genética, botânica e microbiologia. Mediante esse
levantamento, foram criados materiais táteis e texturizados em braile. Para a genética, foi
criado um painel, para exemplificar o processo de formação do cromossomo por meio de
uma imagem didática apresentada em sala de aula para a modelagem em alto relevo. Na
área da botânica, o painel continha as informações sobre as partes internas de uma flor
em alto relevo, também criado por uma imagem didática. Para a área da microbiologia, foi
montado um vírus bacteriófago em modelagem 3D, auxiliado pelas texturas em alto relevo.
Os materiais propostos e criados neste estudo poderão ser validados em estudos posteriores
e recriados por grupos interessados no assunto, possibilitando, assim, uma expansão do
aprendizado a qualquer aluno, incluindo os sujeitos com alguma deficiência visual.
Palavras-Chave: Inclusão. Materiais didáticos. Cegueira. Baixa visão. Ensino superior.
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OS PROCESSOS SUBJETIVOS PRODUZIDOS POR UMA PESSOA DIAGNOSTICADA COM
SÍNDROME DO PÂNICO: A SINGULARIDADE DA EXPERIÊNCIA
Ana Carolina Arruda Penna - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
anapenna95@gmail.com
Valéria Deusdará Mori - UniCEUB, professora orientadora
valeria.mori@uniceub.br
Esta pesquisa é produto de uma análise qualitativa dos processos subjetivos sob enfoque
singular. Trata-se de um estudo embasado na Teoria da Subjetividade e na Epistemologia
Qualitativa desenvolvida por González Rey, na qual a produção de conhecimento tem três
características: a primeira é a importância do singular no processo, ou seja, há a valorização
da experiência subjetiva para compreender-se o contexto da pesquisa; a segunda é o caráter
construtivo interpretativo do conhecimento, que é uma produção teórica do pesquisador
além do momento empírico; como terceira característica, na qual este estudo se fundamenta,
assimila-se a pesquisa como um processo dialógico por meio do qual a expressão o
participante emerge os diferentes sentidos subjetivos que ele produz. O objetivo principal
desta pesquisa é compreender os processos subjetivos que se caracterizam na experiência da
síndrome do pânico, tendo como foco a singularidade desse processo e o conceito de pessoa
como produtora de sentidos de sua própria vivência. Diante dessa perspectiva, tratou-se das
particularidades do processo de saúde e doença sob a perspectiva singular da patologização
da pessoa diante do discurso médico vigente, reduzindo a pessoa à entidade patológica,
ignorando os processos singulares de cada um. O método utilizado foi o construtivointerpretativo, elaborado por González Rey. A pesquisa foi desenvolvida mediante um
estudo de caso com uma mulher de 31 anos diagnosticada com síndrome do pânico. Os
instrumentos de pesquisa utilizados foram a dinâmica conversacional e o complemento
de frases. Na discussão, os instrumentos foram o que possibilitaram a interpretação da
expressão da participante e possibilitaram compreender os sentidos subjetivos que norteiam
o processo singular da doença. Como resultados, foi possível observar que a subjetividade
social dominante, que prega um conceito patológico fixo e constante, fez-se constantemente
presente na expressão da participante, o que a reduziu à doença e minimizou sua posição
diante do processo. A pesquisa possibilitou um olhar aprofundado para os discursos sociais
atuais que se pautam na clínica médica, em que um problema que, aparentemente, organizase pontualmente pode ser tratado pontualmente. O tratamento de sintomas não auxilia a
pessoa a pensar sobre sua condição e sua possibilidade de posicionar-se diante dela, o que
pode apresentar contradições na experiência.
Palavras-Chave: Subjetividade. Pânico. Patologização.
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PADRÕES DE DESLOCAMENTO SAZONAL EM
TIRANÍDEOS NEOTROPICAIS NO BRASIL
Regio Araujo da Costa - UniCEUB, PIC voluntário
regioadc@gmail.com
Raphael Igor Dias - UniCEUB, professor orientador
raphael.dias@uniceub.br
Migração é um fenômeno biológico caracterizado pelo deslocamento espacial de indivíduos
entre locais diferentes, com retorno posterior ao lugar de origem. Esse fenômeno é
observado em vários grupos animais, porém é mais comumente encontrado em aves, as
quais apresentam enormes variações em razão de fatores físicos e ecológicos. A migração
ocorre de forma regular, sendo uma alternativa de sobrevivência de muitas espécies pela
sazonalidade de recursos e fenômenos naturais. A região neotropical apresenta elevada
diversidade de aves e faz parte da rota de muitas espécies migratórias. Entretanto, poucas
informações sobre rotas migratórias e locais de invernada estão disponíveis para a maior
parte das espécies migrantes de passeriformes brasileiros. A família Tyrannidae é um dos
taxa mais representativos e numerosos de aves do mundo, sua distribuição é exclusiva
do continente americano, e sua ocupação compreende os mais variados ambientes.
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é investigar os padrões de deslocamento de
espécies consideradas migratórias segundo a literatura. Para tanto, foram selecionadas
quatro espécies de tiranídeos: chibum (Elaenia chiriquensis), irré (Myiarchus swainsoni),
maria-ferrugem (Casionrnis rufus) e Suiriri-cavaleiro (Machetornis rixosa). Foram utilizados
dados secundários disponíveis nas bases Xeno-canto e WikiAves. De cada base, foram
extraídas informações referentes à localização espacial (latitude e longitude), observações
comportamentais, além de informações temporais relacionadas aos registros, como data da
observação. As análises envolveram comparações temporais das distribuições das aves no
programa RStudio. Os resultados indicaram pequenos deslocamentos latitudinais ao longo
do ano, para todas as espécies investigadas. No entanto, não foi observada uma orientação
consistente nos deslocamentos feitos para todas as espécies estudadas. Os resultados
parecem sugerir que o processo migratório nas espécies investigadas ocorre em uma escala
menor, possivelmente relacionado a variações nas condições ambientais locais.
Palavras-Chave: Aves. Migração. Rotas migratórias. Sazonalidade. Tyrannidae.
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PAPEL DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS NO DISTRITO FEDERAL PARA PRESERVAÇÃO
E DIFUSÃO DA ARTE LOCAL: UM ESTUDO SOBRE AS EMISSORAS NA FERCAL, EM
SOBRADINHO II E EM PLANALTINA
Andressa Assis Brasil - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista a.assis.
brasil95@gmail.com
Luiz Claudio Ferreira - UniCEUB, professor orientador
luiz.ferreira@uniceub.br
Esta pesquisa tem o objetivo central de realizar uma análise da programação de três rádios
comunitárias do Distrito Federal, a fim de verificar se as emissoras prestam serviço ao públicoalvo e identificar se esses veículos têm cumprido a missão em relação ao que está previsto
em lei, incluindo a divulgação da cultura local, a preservação da identidade e a promoção do
desenvolvimento social. Para isso, são identificadas as ações comunicativas de três rádios
comunitárias do Distrito Federal, nas regiões da Fercal, em Planaltina e em Sobradinho
II. Especificamente, o trabalho avalia se as rádios comunitárias representam grupos não
privilegiados pela mídia tradicional. A pesquisa reveste-se de importância tanto pelo alcance
que o rádio tem no país como pelo papel comunitário que exerce no Distrito Federal, unidade
federativa com profundas desigualdades sociais. Além do mais, algumas regiões não
recebem sinal de todas as emissoras comerciais, que, de qualquer forma, não têm como
principal fundamento a divulgação de informações comunitárias ou não se prestam a dar
visibilidade à cultural local. As maiores rádios têm compromissos comerciais, compreendem
a audiência como métrica para determinar as temáticas. Priorizam, por exemplo, as músicas
internacionais e as brasileiras de maior sucesso no Sudeste. Analisaram-se três rádios
comunitárias do Distrito Federal: a Alternativa Popular em Sobradinho II, a Fercal FM na Fercal
e a Utopia em Planaltina. Fez-se a revisão da literatura sobre rádios comunitárias no Brasil
e da legislação acerca do tema; foi produzido o detalhamento minucioso da programação
das rádios observadas, além de projetos, eventos e oficinas das emissoras; realizou-se o
estudo de caso mediante a observação das programações culturais das rádios, cruzando-se
informações entre os objetivos das rádios e o que é efetivamente é feito e levado ao ar. No
processo de observação preliminar dos conteúdos, foi aferido que as rádios enfrentam o
desafio de cumprir suas missões com falta de recursos e conseguem, parcialmente, atingir
objetivos comunitários propostos. Para as interações com o público, as emissoras estimulam
participação por telefone, utilizam sites e mídias sociais.
Palavras-Chave: Rádio comunitária. Comunicação comunitária. Rádios no Distrito Federal.
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PERCEPÇÃO DA MORTE POR CÂNCER INFANTIL SEGUNDO PROFISSIONAIS, FAMILIARES
E CRIANÇAS
Manoel Vitor Noleto Santos - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
mvitornoleto@gmail.com
Paolla Moura da Silva - UniCEUB, PIC institucional, aluna voluntária
paollamsilva@gmail.com
Marina Kohlsdorf - UniCEUB, professora orientadora
marina.kohlsdorf@uniceub.br
A morte e o morrer são aspectos pouco discutidos em oncologia pediátrica, tendo em vista que
a palavra “câncer” carrega um conjunto de significados associados com insegurança, medo,
ansiedade entre outros sentimentos adversos. Familiares e cuidadores, em maioria pais, são um
dos elementos fundamentais neste contexto e podem adoecer junto com o (a) paciente. O estudo
tem como objetivos identificar a percepção de morte no câncer infantil, reconhecer os impactos
gerados pelo diagnóstico na família, identificar as estratégias de enfrentamento e conhecer o
trabalho multidisciplinar e interdisciplinar dos profissionais da saúde. Foram feitas entrevistas
semiestruturadas, gravadas e transcritas com seis mães, uma psicóloga e uma assistente social.
A análise livre de desenhos foi empregada como forma de identificar a percepção de morte das
seis crianças com seis anos de idade que participaram do estudo. As mudanças de rotina, seus
papéis no ambiente familiar e a perda de contato com outros membros da família são aspectos
que mostraram ser de grande relevância para o entendimento do sofrimento. Foram perceptíveis
algumas consequências do tratamento nos relatos das mães, como: mudança no relacionamento
com os filhos (as) depois do diagnóstico; espiritualidade como forma de enfrentamento e
estabelecimento de relações sociais com outras mães. Medo, insegurança e ansiedade das mães
relacionam-se à superproteção da criança. As crianças, por sua vez, percebem a mudança de rotina,
as perdas de seu contexto social, identificam as mudanças do seu corpo e questionam-nas, sabem
que estão doentes, mas não em termos científicos e criam fantasias, para entender a situação em
que estão, respeitando-se o nível de desenvolvimento psicossocial. A multidisciplinariedade e a
interdisciplinaridade são fundamentais para o melhor acolhimento e a saúde dos profissionais,
sendo um âmbito difícil de lidar emocionalmente. As relações de um trabalho interdisciplinar bem
estabelecida geram melhor prevenção à saúde dos pacientes e qualidade de vida. As estratégias
de enfrentamentos, como o atendimento psicossocial e os atendimentos em conjunto (psicóloga
e assistente social) foram citadas como formas de acolhimento. O ofício nesse âmbito profissional
é a busca constante de estabelecimento de vínculo com os pacientes e cuidadores, considerado
importante para a boa relação entre profissionais, familiares e pacientes. O estudo promoveu
melhor entendimento das relações entre profissionais, pacientes e familiares e de como
essas relações repercutem de um agente a outro, promovendo a desconstrução de crenças e
desenvolvendo novas percepções e esperanças sobre o tratamento.

Palavras-Chave: Câncer infantil. Psico-oncologia. Psicologia pediátrica.
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PERFIL DISPOSICIONAL E SITUACIONAL DO SUPERENDIVIDAMENTO
Débora Lima - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
deborarslima@hotmail.com
Amalia Raquel Pérez-Nebra - UniCEUB, professora orientadora
amalia.perez@uniceub.br
O objetivo deste trabalho é descrever, de forma exploratória, as variáveis dispositivas e
situacionais do superendividamento. Baseado nos estudos realizados, foi possível observar
grande número de pessoas endividadas e superendividadas no Brasil e, especificamente,
em Brasília. Esse fenômeno é pouco estudado no Brasil e no mundo, e compreender as
principais causas do superendividamento torna-se relevante, visto ser um problema que
acarreta alta vulnerabilidade e, consequentemente, impacto na saúde física e mental dos
participantes do programa do TJTDFT, que busca proporcionar a reintegração do participante
na sociedade mediante conciliação com os credores. Os participantes do programa recebem
suporte psicossocial e aulas sobre educação financeira. Pelos atendimentos psicossociais
realizados por psicólogos e assistentes sociais, foi possível realizar uma pesquisa qualitativa
e analisar o perfil dos participantes (N=43). Também foram realizadas oficinas temáticas,
com o intuito de ajudar os participantes a enfrentar essa fase delicada que, mesmo não sendo
parte do escopo da pesquisa, fazia parte do projeto de extensão ao qual a aluna aderiu. Foi
possível observar, neste estudo exploratório, quatro grandes grupos de principais causas das
dividas: descontrole financeiro; adoecimento físico ou mental do participante ou de membro
da família; compulsão; arrimos de família; servidores públicos que se sobrecarregam para
auxiliar a família. Alguns obstáculos tiveram de ser enfrentados nesse período, como a falta
de conteúdo relacionado ao tema. Os dados foram analisados somente com o material
oferecido pelo TJDFT, e os dados dos participantes não foram revelados, mantendo-se, assim,
o sigilo e segurança do participante. Entende-se que o objetivo da pesquisa pioneira neste
tema foi atingido e cumpriu o que o curso de Psicologia busca: o bem-estar e a reabilitação
do participante.
Palavras-Chave: Superendividamento. Psicologia econômica. Autocontrole.
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PESQUISA DE RICKETTSIA, ERLICHIA E ANAPLASMA EM ECTOPARASITAS COLETADOS
EM CÃES NO DISTRITO FEDERAL, NO ANO DE 2015
João Carlos Morais e Silva - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluno bolsista
joaocarlosmorais@live.com
Rafael de Jesus Moreira - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluno voluntário
rafael_xam@hotmail.com
Bruno Silva Milagres - UniCEUB, professor orientador
bruno.milagres@uniceub.br
Carrapatos são ectoparasitas obrigatórios, e 10% das espécies infectam o homem e outros mamíferos
por agentes etimológicos, bactérias, vírus ou protozoários causadores de doenças hematoparasitoses,
tais como, rickettsia, que se caracteriza por infecções por bactérias gran-negativas, do grupo da
febre maculosa; erliquiose, que é causada pela espécie Ehrilichia canis, uma bactéria pertencente
à família Rickettsiaceae, de gênero Ehrchilia, que se configura como uma das principais infecções
caninas, tendo como o principal vetor o carrapato vermelho ou marrom da espécie Rhipicephalus
sanguíneus. A Anaplasma platys é uma espécie de bactéria do gênero Anaplasma, pertencente à
família Anaplasmatacea, de ordem das Rickettsiales, que acomete cães em contato com carrapato. A
identificação dessas bactérias faz-se pela análise da biologia molecular dos carrapatos por meio da
técnica de reação em cadeia de polimerase (PCR), para que se chegue a um diagnóstico preciso. O
objetivo desta pesquisa é determinar a presença dessas enfermidades em cães das cidades satélites
do Distrito Federal, no período de 2015 a 2016, além da epidemiologia descritiva dos casos de febre
maculosa no Brasil. A coleta foi realizada por meio da extração de 62 ectoparasitas presentes em 10
cães previamente selecionados; em seguida, foi feita a identificação dos carrapatos conforme sexo,
espécie e estágio de desenvolvimento, devidamente agrupados em pools, de acordo com o sistema
de classificação estabelecida pelos integrantes desta pesquisa. Foram realizados testes prévios de
PCR com baixas concentrações (20ng e 50ng) dos controles positivos, para comprovar que o PCR
funcionaria para amostras com baixas concentrações de DNA. Pelo tamanho dos espécimes coletados,
várias amostras tiveram concentrações muito baixas de DNA que prejudicaram e/ou não permitiram
a realização dos PCR, na qual foram catalogadas e analisadas 20 amostras dos 62 indivíduos entre
machos e fêmeas, com estágios de desenvolvimento entre ninfas, larvas e adultos, com potencial
concentração de material biológico da espécie Rhipicephalus sanguineus. Todas as amostras analisadas
tiveram resultados negativos para Rickettsia, Erlichia e Anaplasma. Com base em revisão bibliográfica
nos anos de 2015, foram confirmados 90 casos de febre maculosa, e 62% dos casos encontram-se em
São Paulo, com letalidade de 44.4% e estimativa de 68,8% dos casos do sexo masculino na faixa etária
mais acometida entre 40 a 59 anos. A predominância dessas bactérias dá-se em zonas urbanas, sendo
menos presentes em áreas rurais, no decorrer de 2015. Com relação ao Distrito Federal, não foram
relatados casos no ano de 2015, porém é de extrema importância a realização de novas pesquisas com
estudos mais aprofundados, para que se possam fazer mais levantamentos de dados de coleta, além
de maior sensibilização dos profissionais da saúde para este agravo.

Palavras-Chave: Carrapatos. Zoonoses. Epidemiologia.
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PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CIDADE ESTRUTURAL – BRASÍLIA/DF COM
ELABORAÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA
Gysele Maria da Cunha Bastos - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
gyselemcbastos@gmail.com
Caio Monteiro Damasceno - UnB, colaborador
caiomdamasceno@gmail.com
Frederico Augusto Barbosa da Silva - UniCEUB, professor orientador
frederico.silva@uniceub.br
O direito ao meio ambiente saudável e equilibrado é um direito fundamental. A educação
ambiental é um dos dispositivos das politicas ambientais que permite criar valores
permanentes e internalização de conhecimentos, atitudes e habilidades que colaboram
para a atuação individual e coletiva voltada para prevenir, identificar e solucionar
problemas ambientais. O presente trabalho tem como objetivo final a elaboração de uma
cartilha orientada para os problemas específicos da Cidade Estrutural, DF, com conteúdos
relacionados às normas referentes à conservação, ao manejo de resíduos e ao tratamento da
água. O objeto de estudo e de ação é o maior “lixão” a céu aberto da América Latina localizado
a cerca de 15km de Brasília, DF, na Cidade da Estrutural, fundado na década de 1960 por
imigrantes que viam o lixo como fonte de renda e sobrevivência. O “lixão” caracteriza-se
pela destinação final inadequada de resíduos sólidos e orgânicos, feita a céu aberto e sobre
o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. A cartilha apresenta,
de forma didática, os problemas ambientais e a legislação relacionada ao manejo de resíduos
sólidos e ao tratamento da água, portanto, o comportamento esperado do Estado no que
refere a políticas públicas e da sociedade civil no tocante a comportamentos relacionados ao
tema. Mesmo após a promulgação da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei
nº 12.305 de 2010), que estabeleceu a desativação de todos os “lixões” até o ano de 2014,
o local continua em funcionamento, gerando consequências danosas ao meio ambiente,
ameaçando a fauna e a flora do Parque Nacional de Brasília, ferindo a dignidade humana,
aumentando riscos à saúde da comunidade que ali vive e provocando a contaminação da
água e dos alimentos.
Palavras-Chave: Lixão. Brasília. Lei de Educação Ambiental. Cartilha educativa. Meio
ambiente.

201

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

PROJETOS PEDAGÓGICOS PROMOTORES DA IGUALDADE DE GÊNERO EM ESCOLAS DO
DISTRITO FEDERAL
João Mendes Gomes Brasil de Holanda - UniCEUB, PIBIC-CNPq
joaogholanda@gmail.com
Marília de Queiroz Dias Jácome - UniCEUB, professora orientadora
marilia.jacome@uniceub.br
Apesar da discussão de gênero e sexualidade ser um tema previsto nas disciplinas do ensino
fundamental, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, a violência de gênero e contra
a população LGBT ainda persiste nas escolas brasileiras. No entanto, mesmo com as críticas
à formação carente dos/as professores/as sobre essa temática, sabe-se que esforços têm
sido feitos por educadores/as que buscam promover a igualdade entre homens e mulheres,
em suas salas de aula. Buscando valorizar ações bem-sucedidas de promoção à igualdade
de gênero, entrevistaram-se, individualmente, seis professores/as de escolas públicas do
Distrito Federal que trabalham ou trabalhavam com projetos pedagógicos promotores da
igualdade de gênero. Os participantes foram selecionados pela rede social do pesquisador.
Após a transcrição das entrevistas, elaboraram-se quatro categorias analíticas, a saber:
diretrizes legais que pautam os projetos, receptividade e efetivação dos projetos, impacto
dos projetos nas escolas e perfil dos professores e inspiração para os projetos. Nota-se que
não há clareza nos marcos legais que pautam os projetos, pois, se, por um lado, justificam
os projetos, por outro, há prejuízos em sua efetivação. Com a exceção de somente um, os
projetos não se efetivaram nas escolas e permaneceram ligados ao/à professor/a, mesmo
estando no projeto político pedagógico das escolas. Inclusive projetos premiados não
foram vistos pelas escolas como algo que devesse ter continuidade. A maioria dos agentes
escolares mostrava-se duvidosa sobre a necessidade dos projetos, e muitos desmereciam
tais esforços. Por sua vez, os/as alunos/as demonstraram engajamento com as atividades
propostas. Os projetos, em sua maioria, eram realizados por professores/as jovens com
formação acadêmica nas áreas humanas e sociais, atuantes em escolas de periferia e que já
presenciaram cenas de violência contra as mulheres ou jovens LGBT nas escolas.
Palavras-Chave: Gênero. Educação. Projetos pedagógicos.
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PROTEÇÃO AOS DADOS DE TESTE DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO A PARTIR
DA JURISPRUDÊNCIA
Camila Vieira de Lima - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
camilavdlima@gmail.com
Maria Edelvacy Marinho - UniCEUB, professora orientadora
maria.marinho@uniceub.br
Esta pesquisa tem como problema analisar o papel da jurisprudência estadunidense na construção
de um sistema de proteção aos dados de testes mediante a concessão de direitos exclusivos.
A relevância do tema dá-se pelo impacto que a proteção aos dados de teste tem no mercado
de genéricos, uma vez que se elevam os preços desses medicamentos, mas, em contrapartida,
incentiva, economicamente, as pesquisas para desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos.
A Escolha dos EUA justifica-se, por ser o primeiro país a conceder a proteção aos dados de testes
e pela importância das decisões judiciais na elaboração do Direito neste país. Diante disso, a
pesquisa foi desenvolvida por meio da metodologia de análise de decisões, na qual se definiu,
primeiramente, a bibliografia para o desenvolvimento da pesquisa. Posteriormente, ao realizar o
recorte temático, delimitou-se o conceito de proteção aos dados de teste, que é o conceito jurídico
estudado na pesquisa. Por fim, para melhor compreensão da sentença analisada, estudou-se a
estrutura do sistema judiciário norte-americano. Diante do exposto, passou-se à análise do caso
Wendy Dollyn vs. GFK and Mylan, cuja sentença discute a responsabilidade da empresa genérica
perante a bula do seu medicamento, uma vez que a lei federal que regulamenta a aprovação dos
genéricos nos EUA (Hatch-Waxman Act) exige da empresa genérica que a bula do seu medicamento
deva ser ipsis litteris da bula do medicamento de referência. A discussão originou-se depois que
um paciente diagnosticado com depressão cometeu suicídio após seis dias de uso da droga
paroxetina em sua forma genérica. Mediante esse fato, a esposa do referido paciente entrou com
uma ação contra as empresas GSK, que desenvolveu a droga, e Mylan, responsável pela produção
genérica da droga, alegando a responsabilidade de ambas em relação à omissão do efeito
colateral do suicídio na bula. Dessa maneira, para compreender os argumentos utilizados pelo
juiz a quo, tomou-se como parâmetro a classificação dos argumentos jurídicos estabelecida pelo
jurista Neil MacCormick. Assim, perante o raciocínio elaborado pelo juiz, percebe-se a utilização
da argumentação dedutiva de precedentes e a preocupação em manter harmonização jurídicocontextual. Diante disso, o juiz chegou à conclusão de que a responsabilidade cairia tão somente
sobre a empresa que desenvolveu a droga, pois esta, sim, é a única legitimada a fazer qualquer
alteração na bula do medicamento. Com esse raciocínio, observa-se a necessidade de proteção
aos dados de testes desenvolvidos pelas indústrias inovadoras, visto que são as responsáveis
diretas pelas informações apresentadas na bula do medicamento e pela fórmula do remédio.
Ademais, o incentivo à proteção das pesquisas desenvolvidas pelas indústrias inovadoras seria
uma forma de fomentar o desenvolvimento farmacêutico.

Palavras-Chave: Proteção aos dados de teste. Wendy Dollyn vs GFK and Mylan. Direitos
exclusivos.
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QUESTÕES RACIAIS NA SOCIEDADE BRASILEIRA A PARTIR DA PERSPECTIVA DE
ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Míria Lopes de Amorim - UniCEUB, PIC institucional, aluna bolsista
amorimmiria@gmail.com
Ana Flávia do Amaral Madureira - UniCEUB, professora orientadora
ana.madureira@uniceub.br
O “mito da democracia racial” tem dificultado a efetividade de políticas públicas voltadas à
promoção da igualdade na nossa sociedade. Reconhece-se, sobretudo, que a escola pode ser
um espaço promissor para a valorização da diversidade, visando contribuir com a promoção da
igualdade no Brasil. Nesse sentido, este trabalho traz discussões atuais acerca das questões
raciais à luz da perspectiva da psicologia cultural, em diálogo com algumas contribuições da
psicologia social e das ciências sociais. Assim, investiga-se como o ambiente escolar tem
promovido discussões críticas acerca das questões raciais e em que medida as escolas podem
promover a desconstrução do racismo e contribuir com a construção de uma sociedade
mais justa e igualitária para todos. O objetivo geral da pesquisa é analisar as concepções e
as crenças de estudantes e profissionais da educação do ensino fundamental II em relação
às questões raciais na sociedade brasileira. Foi utilizada a metodologia qualitativa com a
realização de entrevistas individuais semiestruturadas e apresentação de imagens previamente
selecionadas. A pesquisa de campo foi realizada com cinco estudantes e cinco professores/as
de diferentes escolas de ensino fundamental II do Distrito Federal, selecionados pela rede social
da pesquisadora assistente. Após a transcrição das entrevistas, foram construídas categorias
analíticas temáticas que orientaram o trabalho interpretativo. Os resultados indicaram que os
profissionais da educação entrevistados percebem a importância de discutir temas polêmicos
no contexto escolar, incluindo os relativos ao racismo no Brasil. Os estudantes entrevistados
também expressaram, em seus discursos, a importância de estudar questões raciais na escola,
como uma forma de ajudá-los na elaboração de reflexões críticas, no sentido de contribuir
com a construção de uma sociedade mais igualitária. Todavia, apesar de os profissionais da
educação identificarem a necessidade de discutir questões raciais no contexto escolar, verificase que eles têm pouco embasamento teórico acerca da temática, o que pode ser o resultado de
uma formação inicial que não contempla tais questões nos cursos de licenciatura. No que tange
à formação continuada, os profissionais entrevistados buscam cursos nas suas respectivas
áreas de atuação, mas não os que tratam das questões raciais e suas relações com a educação,
mesmo que, na prática docente, sejam desafiados, constantemente, a lidar com tais questões
no cotidiano escolar. Para isso, os professores entrevistados tendem a utilizar recursos
ancorados em suas opiniões e experiências pessoais. A falta de conhecimentos científicos
mais aprofundados e sistematizados sobre as questões raciais limita as possibilidades de
intervenção pedagógica. Portanto, a pesquisa indicou a necessidade de inclusão efetiva das
questões raciais na formação docente, inicial e continuada.

Palavras-Chave: Questões raciais. Educação. Racismo. Formação docente.
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RECONSTRUÇÃO DO VOTO DO MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA NO CASO SIEGFRIED
ELLWANGER A PARTIR DOS CRITÉRIOS DE PERELMAN
Alice Maria Alcântara Bezerra dos Santos - UniCEUB, PIC Institucional
alicebezerrasong@gmail.com
Henrique Smidt Simon - UniCEUB, professor colaborador
henrique.simon@uniceub.br
Oswaldo Ponce Álvares - UniCEUB, professor orientador
oswaldo.alvares@uniceub.br
O presente estudo tem como escopo a utilização do voto do ministro Maurício Corrêa
no julgamento do habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal a favor de
Siegfried Ellwanger, de forma a ilustrar a proposta de análise jurídica do modelo das
técnicas argumentativas referenciais da de Chaïm Perelman, e a adequação ao objeto de
reconstrução. O julgado em comento repercutiu juridicamente, por ter em debate conflitos
constitucionais, dados científicos, termos indefinidos e exposições extensas, sendo o
ministro Maurício Corrêa responsável pelo pedido de vistas, o que trouxe incompatibilidade
ao posicionamento do ministro relator. Para apreciação da pesquisa, com base no filósofo
da argumentação, foram discutidos pontos relevantes da concepção de direito, raciocínio
jurídico, retórica, racionalidade e a relação que possuem com a finalidade da teoria da
argumentação. O objetivo do estudo é aproximar os critérios argumentativos perelmanianos
aos argumentos apresentados no decorrer do voto do ministro e apresentar a viabilidade
em aplicá-los, entendendo a problemática contida no caso e a relação que envolve a posição
amparada pelo orador em questão. Mediante o conhecimento do juízo das teses defendidas
pelo ministro, foi possível adaptar a sua estrutura aos elementos vistos, sendo apontados
possíveis argumentos reconstruídos, utilizando-se da escolha, definição e aproximação.
Constatou-se, neste sentido, que a avaliação dos parâmetros definidos pelo autor da obra
referida e suas implicações no contexto jurídico são completamente harmoniosas. Ademais,
é aceitável disciplinar e tornar, sob os meandros dos critérios estudados, discursos que
viabilizem argumentos cada vez mais persuasivos, a ponto de lograr acordo entre aqueles a
quem são dirigidos.
Palavras-Chave: Teoria da argumentação. Habeas corpus. Técnicas.
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REGISTROS E CONTAGENS DA COMARCA DE GOIÁS (1731-1750)
José Rubens de Souza Cardoso - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
rubenshistoriador7@gmail.com
Deusdedith Alves Rocha Junior - UniCEUB, professor orientador
deusdedith.junior@uniceub.br
Esta pesquisa desenvolveu, mediante identificação, transcrição e análise de documentos do
Arquivo Histórico Ultramarino, na cota de Goiás, a identificação de contagens e registros no
território goiano colonial de meados do século XVIII. Considerou-se tanto a documentação
que se referia, diretamente, aos postos fiscais como documentos locais que tratavam,
indiretamente, do assunto. Foram listados os postos de acordo com os anos em que foram
citados, e analisada a sua permanência em caso de ocorrência na documentação de anos
posteriores. Em seguida, os referidos postos, contagens e registros, foram localizados
na cartografia do mesmo período, em especial nos mapas atribuídos ao cartógrafo Tosi
Colombina, em que se verificou a importância deles de acordo com a sua presença ou
ausência nos mapas. Os topônimos empregados nas instituições administrativas e fiscais
de Goiás colonial permitem a investigação sobre as representações do espaço em face dos
conflitos entre os sujeitos históricos nesse período: índios, portugueses e negros.
Palavras-Chave: Registros e contagens. Goiás. Arquivo Histórico Ultramarino.
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RELAÇÃO ENTRE A DUREZA DO ESCOAMENTO DE ÁREAS AGRÍCOLAS E A DUREZA DA
ÁGUA DO CÓRREGO SARANDI – DF: UM ENSAIO SOBRE A POTENCIAL INFLUÊNCIA
DESSE PARÂMETRO NA COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS
Leandro Pin Rangel - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluno bolsista
leandro.rangel5@gmail.com
Eduardo Cyrino Oliveira-Filho - UniCEUB, professor orientador
eduardo.cyrino@uniceub.br
A água é um elemento de suma importância para a sobrevivência dos organismos. Todavia, o
grande desperdício e a contaminação por atividades antrópicas prejudicam sua disponibilidade
para o uso e a biodiversidade dos ambientes aquáticos. Um dos parâmetros influenciados
pela contaminação e pelo escoamento antrópico é a dureza da água refletida principalmente
pelos elementos Ca e Mg. Nesse contexto, o presente projeto teve por objetivo relacionar
a dureza da água do escoamento superficial de áreas agrícolas com a dureza da água de
um córrego localizado abaixo da área monitorada, e discutir a possível influência desse
escoamento na presença e na sobrevivência de espécies aquáticas. Os resultados obtidos
mostram que a dureza do escoamento variou de 12 a 36 mg/L CaCO3 nas áreas agrícolas,
durante o ano hidrológico de 2015/2016, e a dureza do córrego Sarandi, logo abaixo das
calhas, variou de 2 a 8 mg/L no mesmo período. Além disso, a presença de organismos
do zooplâncton nos pontos de coleta evidenciou diferença entre espécies presentes nas
áreas naturais do córrego e naquelas sob uso agrícola do solo. Todavia, essa não pode ser
relacionada com a dureza, tendo em vista a pequena variação desse parâmetro ao longo do
córrego Sarandi. O resultado do levantamento de espécies no córrego sugere a possibilidade
de influência de lançamento de esgotos, todavia esse parâmetro não foi devidamente
avaliado. Como conclusão, foi possível observar que o escoamento não influenciou a dureza
da água no córrego que, por sua vez, não pode estar relacionada à composição de espécies
aquáticas.
Palavras chave: Zooplâncton. Ecotoxicologia. Escoamento superficial. Qualidade de água.
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REPRESENTAÇÕES DA JUSTIÇA PENAL BRASILEIRA: UM ESTUDO SOBRE AS
METÁFORAS ENCONTRADAS EM “JORNAIS POPULARES”
Flávia Costa - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
flavia.costaa@hotmail.com
Mayara Ferreira - UniCEUB, PIC institucional, aluna voluntária
amayara.ferreira.silva@hotmail.com
Tiago de Aguiar Rodrigues - UniCEUB, professor orientador
tiago.rodrigues@uniceub.br
O afastamento dos cidadãos do sistema judiciário tem consequências nefastas para qualquer
democracia, principalmente as mais incipientes, como a brasileira. Como consequência, o
cidadão brasileiro não enxerga no Poder Judiciário um prestador de serviço público, com a
finalidade de manter a democracia, mas, sim, como um repressor dos pobres, cuja finalidade
precípua é tomar medidas violentas, sem levar em conta as questões sociais. Em outras
palavras, existe um cisma entre o Judiciário, na condição de instituição democrática, e a
incorporação de valores democráticos no cotidiano das pessoas que passam a buscar em
outros meios de comunicação – com linguagem mais acessível – informações sobre a
atuação da justiça no cotidiano. É nesse momento que deparam com os chamados “jornais
populares”, os quais, além do preço mais em conta, afastam-se da retórica do mundo jurídico
e tratam, com outras estratégias, de temas ligados principalmente à justiça penal. Pode-se
afirmar, então, que esses jornais, em certa medida, contribuem para formar, no imaginário
dos seus leitores, uma representação do que seja a justiça brasileira. Embora cumpram
importante papel social, o de instigar o hábito da leitura em uma classe social que, até pouco
tempo, não tinha acesso à mídia escrita e, consequentemente, democratizar o acesso às
decisões tomadas pelos operadores do direito, esses jornais podem contribuir também para
a criação ou o reforço de uma visão estereotipada ou preconceituosa dos envolvidos em
processos judiciais, em especial, acusados, vítimas, delegados, promotores. Na medida em
que os textos produzidos expressam, em tese, o que “o povo quer ler”, é de supor-se que
os jornalistas lançam mão de pressupostos do senso comum, para escrever as matérias e,
dependendo da forma de como são redigidas, tais pressupostos podem-se tornar verdades
universais e interferir, diretamente, na forma como as pessoas enxergam as ações do Poder
Judiciário. A fim de compreender melhor como essas diferentes representações são criadas
nesses jornais e como influenciam na construção da imagem que os leitores desses jornais
têm do Poder Judiciário brasileiro, investigam-se as estratégias argumentativas presentes
nesses textos jornalísticos, principalmente o emprego de construções metafóricas que
mostram mais do que mero signo linguístico isolado, pois revelam de que forma parte da
sociedade brasileira enxerga os personagens do cotidiano das notícias sobre a justiça e a
estrutura judiciária.
Palavras-Chave: Representações sociais. Metáforas. Jornais populares.
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REPRESENTAÇÕES DE MULHERES NO CONTEXTO DE
CONSTRUÇÃO DA NOVA CAPITAL, BRASÍLIA (1957-1961)
José Gomes do Nascimento - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
josegomes.14@hotmail.com
Larissa Brunnon Querino de Almeida - UniCEUB, PIC institucional, aluna voluntária
larissa.brunnon@gmail.com
Anna Lorena Morais Silva - UniCEUB, aluna colaboradora
annalorena.morais@gmail.com
Cristiane de Assis Portela - UniCEUB, professora orientadora
cristiane.portela@uniceub.br
O projeto faz parte de uma pesquisa ampla que busca analisar representações construídas por mulheres
e sobre elas, durante o período da construção de Brasília. Nessa etapa, foi realizado o mapeamento de
fontes documentais que auxiliassem o cotejamento de dados acerca do tema. A princípio, o escopo da
pesquisa consistiu em um conjunto documental diversificado: ocorrências policiais; registros de óbitos;
carteiras de trabalho de mulheres; recortes de jornais. As ocorrências policiais foram consideradas a
documentação mais relevante para essa etapa de pesquisa e a que contém o maior volume documental:
são 10 livros-ata que registram 3.971 ocorrências de crimes ocorridos entre os anos de 1957 e 1961,
o que torna possível mapear as situações de violência às quais as mulheres estiveram submetidas no
contexto da construção. Nesse mapeamento, foram identificadas 265 situações de crimes cometidos
contra mulheres, sendo, em sua maioria, denúncias feitas pelas próprias vítimas. Um número bem
maior apresenta mulheres na condição de envolvidas, seja como denunciantes de violências cometidas
contra outras pessoas, seja quando listadas como testemunhas ou nos casos em que são acusadas
de algum crime. A fim de qualificar essas formas de violência, foram utilizadas as tipificações
estabelecidas pela Lei Maria da Penha e os registros de violências classificados de acordo com Código
Penal. Há de ressaltar-se que as denúncias de violências contra mulheres se caracterizam por serem
crimes subnotificados, visto que estão inscritos em uma cultura patriarcal e machista que desestimula,
sobretudo, as denúncias de violências que ocorrem em âmbito doméstico e àquelas que se referem a
crimes sexuais. Assim, interessou mais compreender os tipos de crimes cometidos e denunciados do
que identificar um percentual representativo das violências às quais as mulheres estiveram expostas
naquele momento. Entre os 79 casos de violência doméstica, predominam a violência física (33) e a
violência psicológica (32), seguidas da violência patrimonial (10) e da violência moral (04). Não houve
registros de violência sexual em espaços privados. Entre os demais crimes identificados, 186 registros,
predominam: lesão corporal (68); estupro ou tentativa de estupro (36) e assédio de tipo sexual (18),
em que se destacam crianças como vítimas. A esses somam-se os casos de roubos ou furtos (16)
e homicídio ou tentativa de homicídio (13). Em seguida, denúncias de injúria, calúnia ou difamação
(10), assédio moral ou constrangimento ilegal (07), subtração de incapazes (06) e abandono material
(06). Apesar de numericamente pouco expressivas e pela dificuldade de tipificação de acordo com a
classificação adotada, as denúncias de prostituição, de tentativas de suicídio e de curandeirismo
indicam elementos significativos para a compreensão das representações que envolvem mulheres
naquele contexto. O panorama apresentado fornece um referencial significativo para o desdobramento
de pesquisas e a possibilidade de pensar transformações e permanências em relação à situação
histórica de violência contra mulheres no Brasil.

Palavras-Chave: Construção de Brasília. Violência contra mulheres. Ocorrências policiais.
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RESÍDUOS HOSPITALARES: DESTINO FINAL
DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
Gabriela Souto Tomaz - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
gabi-tomaz@hotmail.com
Amanda Soares Figueiredo - UniCEUB, aluna colaboradora
amandasfig@gmail.com
Eliete de Pinho Araujo - UniCEUB, professora orientadora
eliete.araujo@uniceub.br
O tema em questão foi desenvolvido em 2013, com o objetivo de entender os conceitos,
verificar a legislação existente e estudar a possibilidade de adequação dos métodos de
reciclagem aos diversos resíduos hospitalares, de forma a gerar energia para retroalimentar o
próprio edifício. Com o aumento populacional associado à onda de consumismo, produziramse grandes quantidades de resíduos, e isso gera danos ao ambiente, reduzindo a qualidade de
vida da população. Mediante esse preceito, veio a ideia de continuar a pesquisa e saber o que
acontece com os resíduos de serviço de saúde, após serem coletados nos estabelecimentos
de saúde. Os objetivos são verificar as práticas de disposição final utilizadas no Distrito
Federal, relatando as condições atuais e proporcionando ações corretivas e sugestões de
melhorias em prol da melhor qualidade de vida e do meio ambiente, além de definir lixo,
resíduos de serviço de saúde, lixão, incinerador e aterro sanitário; estudar a legislação
referente ao assunto; estudar projetos e soluções de projetos de aterros sanitários e
empresas que tratam desse tipo de resíduo; verificar tipos de resíduos de serviço de saúde;
caracterizar a SLU; avaliar os impactos ambientais do lixo depositado diretamente no solo
e analisar a proposta do GDF da construção do aterro sanitário e do novo incinerador no DF.
A metodologia adotada foi pesquisar material bibliográfico e fazer visitas a sites. Contatos
foram feitos com as empresas Belfort, Serquip e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano
e de Meio Ambiente, a respeito das novas construções para disposição dos resíduos de
serviço de saúde. Foi analisado o projeto apresentado como proposta pelo GDF e melhorias
de intervenções, fundamentadas nas normas pertinentes. Como resultados, pretendeuse entender como a arquitetura hospitalar humanizada pode ter melhor aproveitamento
energético e trabalhar a sustentabilidade; levantar elementos para beneficiar a população
e o meio ambiente; apresentar um projeto de estação de tratamento no edifício hospitalar;
verificar os ganhos para o proprietário de edifício; confeccionar manual que contribua
para profissionais e estudantes, podendo ser utilizado pelos Ministérios do Planejamento
e da Saúde. Como proposta, foram apresentadas as vantagens da correta classificação e
separação tipológica de lixo hospitalar. As observações a campo e as informações coletadas
permitiram concluir que a arquitetura hospitalar necessita ser humanizada, devendo buscar
melhor aproveitamento energético, para, assim, trabalhar a sustentabilidade.
Palavras-Chave: Projeto. Resíduos hospitalares. Reciclagem.
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RESPOSTAS AGUDAS DE TESTOSTERONA E CORTISOL EM MULHERES NÃO TREINADAS
AO EXERCÍCIO EXCÊNTRICO
Vinícius Borges Vieira - UniCEUB, PIC Institucional, aluno bolsista
vini9000@hotmail.com.com
Mateus Medeiros Leite - UniCEUB, colaborador
mateus.edf@outlook.com
Silvana Schwerz Funghetto - UnB, professora colaboradora
silvana.funghetto@gmail.com
Alessandro de Oliveira Silva - UniCEUB, professor orientador
alessandro.silva@uniceub.br
A reposta de testosterona e cortisol ao treinamento de força é usada na tentativa de marcar
o estado anabólico-catabólico do corpo. A testosterona é um hormônio sexual masculino
com importante contribuição no controle metabólico e de característica anabólica, e o
cortisol é um hormônio com característica catabólica, cujo aumento de longa duração tem
sido mostrado para exibir um efeito de inibição sobre o sistema neuromuscular. O objetivo
do presente estudo é verificar os níveis circulantes hormonais de testosterona e cortisol em
repouso e após a realização de determinado protocolo de exercícios excêntricos em mulheres
não praticantes de exercícios físicos. Trata-se de um estudo transversal realizado com 10
mulheres (idade: 23,10 + 3,75) não praticantes de exercícios físicos. As voluntárias foram
avaliadas antropometricamente, por meio de bioimpedância (IMC: 23,97 + 3,49; % gordura:
32,40 + 5,58; massa muscular esquelética: 22,21 + 2,54). Foram submetidas à sessão de
adaptação ao exercício proposto com determinação da carga de 10 repetições máximas (10
RM: 62,42 + 12,48), realizado na cadeira extensora, de forma bilateral, com 110% da carga
máxima obtida no teste de 10 RM, composta de 7 séries com 10 repetições. As análises das
respostas hormonais foram realizadas por coletas sanguíneas, no pré-exercício e logo após
a execução. Os valores adotados para diferenças estatisticamente significativas mediante o
Teste t pareado foi de (p< 0,05). A concentração de cortisol nas condições pré-intervenção
e pós-exercício foram significativamente diferentes com aumento nos níveis séricos logo
após execução do exercício (pré: 5,65 + 2,00 mcg/dL; pós: 7,35 + 2,76 mcg/dL; p= 0,0017).
A concentração de testosterona também indicou diferenças estatisticamente significativas
com decréscimo nos valores pós-exercício (pré: 43,40 + 23,16 ng/dL; pós: 38,60 + 18,93
ng/dL; p= 0,01). Portanto, observou-se a predominância de um estado catabólico após
a realização de uma sessão de treinamento de força excêntrico, o qual induziu respostas
agudas com maiores níveis de cortisol e menores níveis de testosterona comparados aos
níveis em repouso. É de grande importância a realização de futuras pesquisas, visando
analisar os níveis destes hormônios em um estado agudo tardio e de forma crônica.
Palavras-Chave: Respostas hormonais. Treinamento de força. Mulheres.
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FINANCIAMENTO ELEITORAL E DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: ESTUDO COMPARADO
DOS MODELOS DE FINANCIAMENTO BRASILEIRO E FRANCÊS
Larissa Fontenelle de Mendonça Barbosa - UniCEUB, PIC Institucional, aluna voluntária
larissafontenelle@hotmail.com
Carlos Bastide Horbach - UniCEUB, professor orientador
carlos.horbach@uniceub.br; carloshorbach@uol.com.br
O financiamento de campanha eleitoral é assunto de suma pertinência no contexto
jurídico-político atual e ganhou maior relevância com o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.650 (ADI n. 4.650) e com a Lei n. 13.165, de 29 de setembro
de 2015, chamada “Minirreforma eleitoral”, que vetaram as doações de pessoas jurídicas
às campanhas eleitorais. Por ainda estar a questão aberta a novas propostas, fazemse relevantes estudos sobre como o financiamento de campanha influi na democracia
representativa e quais seriam as alternativas de aperfeiçoamento do atual modelo de
financiamento eleitoral, principalmente no que tange a sua regulamentação e fiscalização.
Para isso, o estudo proposto pretende valer-se do direito comparado, para analisar o
modelo francês de financiamento de campanhas eleitorais. Muito embora a França adote
modelo de financiamento eleitoral misto, o financiamento público é predominante, ou seja,
os candidatos são financiados em larga medida com recursos públicos, sendo proibidas as
doações por pessoas jurídicas que não sejam partidos políticos, e estipulado limite máximo
de gastos com as campanhas eleitorais. Percebe-se que o modelo de financiamento eleitoral
recentemente posto no Brasil assemelha-se ao modelo francês. Desta feita, o trabalho
propõe-se a colaborar com o debate, apontando eventuais falhas e indicando virtudes do
modelo de financiamento eleitoral francês que poderiam ser incluídas no atual contexto
político brasileiro, no sentido de aprimorar a democracia representativa no Brasil.
Palavras-Chave: Financiamento eleitoral. Democracia representativa. ADI n. 4.650.
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A REPÚBLICA DOS JUÍZES: A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CRIAÇÃO JUDICIAL DO
DIREITO PELA VIA DO CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE
Daniele Aparecido Lopes Ribeiro - UniCEUB, PIC Institucional, aluna voluntária
dlopesribeiro@icloud.com
Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto - UniCEUB, professor orientador
carlos.britto@uniceub.br
A presente pesquisa circunscreve-se no âmbito do direito constitucional e trata da atuação
dos juízes no momento em que interpretam a norma jurídica no controle jurisdicional. Nesse
contexto, analisar-se como a atuação dos juízes impacta a vida republicana da sociedade civil,
ressaltando-se os argumentos favoráveis e contrários a esse comportamento. A hipótese é
verificar se há a instauração de uma “República de Juízes” mediante o exercício do ativismo
judicial, no campo do controle jurisdicional desempenhado pelos membros do Poder Judiciário.
Com efeito, o projeto analisa decisões na esfera do controle de constitucionalidade difuso e
concentrado, destacando-se as decisões sobre políticas públicas, como o direito à saúde,
os direitos políticos, a infidelidade partidária, o financiamento empresarial de campanhas, a
prisão de parlamentar, além da decisão sobre o rito do processo de impeachment. Além disso,
examinam-se decisões pertinentes à área penal, como a discutida pelo Supremo Tribunal
Federal a respeito da descriminalização da maconha e a constitucionalidade do artigo 283 do
Código de Processo Penal, que trata da execução da pena somente após o trânsito em julgado,
dado o julgado do habeas corpus 126.292, que definiu a execução provisória da pena a contar de
decisão de segunda instância. Desse modo, a pesquisa consiste em verificar as modificações
ocorridas no contexto do Direito Constitucional, mediante o estudo do ativismo judicial, por
meio de análise de jurisprudências e lições doutrinárias, com o propósito de identificar se há, de
fato, uma “República de Juízes” no contexto jurídico brasileiro.
Palavras-Chave: Ativismo judicial. República de Juízes. Controle jurisdicional de
constitucionalidade.
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A FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS ENTRE EMPRESAS NA JURISPRUDÊNCIA
Enio Santiago Chagas Junior - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
eniosantiagochagasjunior@gmail.com
Kelly Almeida de Medeiros - UniCEUB, PIC Institucional, aluna voluntária
kellyalmeidamedeiros@gmail.com
Ivo Teixeira Gico Júnior - UniCEUB, professor orientador
ivo.junior@uniceub.br
O contrato é instrumento de cooperação nas diversas sociedades e tem a função de servir
de mecanismo de alinhamento e incentivos, pois a regra é que, uma vez convencionado, o
contrato deve ser cumprido. A expressão t indica que os contratos fazem lei entre as partes,
logo deve ser honrado. O único limite a ser seguido seriam os impostos pela lei (ordem pública);
assim, cumpridas as formalidades da lei, o limite do contrato seria dado pela autonomia da
vontade das partes. Porém o atual Código Civil, no artigo 421, estabelece que a liberdade de
contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Assim, parece
que o ordenamento jurídico apresenta novas limitações à liberdade de contratar, logo limita a
autonomia de vontade das partes. Entretanto, o que realmente deve saber-se é até onde vai
a limitação da função social dos contratos do ponto de vista jurídico, além de regular a livre
vontade dos contratantes. Questiona-se se existe diferença se o princípio da função social
do contrato é aplicado a contratos de consumo ou a contratos entre empresas. Pesquisas
dogmáticas já foram realizadas, inclusive, havendo grande divergência doutrinária. Contudo,
o que se quer saber é como é aplicada a função social do contrato pela jurisprudência
nacional. Logo, trata-se de pesquisa empírica que buscará saber como é aplicado o instituto
da função social dos contratos no direito vivo, ou seja, pelos Tribunais.
Palavras-Chave: Função social do contrato. Jurisprudência. Empresa versus empresa.
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JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA: ANÁLISE DE JULGADOS
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EVIDENCIAR UM ELEMENTO HERMENÊUTICO
ESPECÍFICO, DIFERENCIANDO O RACIONALISMO DO VOLUNTARISMO NA PRODUÇÃO DE
DECISÕES
Guilherme Monteiro Vasconcelos Sardinha - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
gmvsardinha@gmail.com
Inocêncio Mártires Coelho - UniCEUB, professor orientador
inocencio.coelho@uniceub.br; inocenciocoelho@gmail.com
O cerne desta pesquisa está voltado para a avaliação do desenvolvimento argumentativoconstitucional, analisando, à luz de conceitos hermenêuticos retirados de autores consagrados,
as decisões de certa importância provenientes do Supremo Tribunal Federal, tendo como
objeto principal evidenciar como elementos hermenêuticos o racionalismo, o voluntarismo
e os princípios dos argumentos constitucionais usados pela Corte constitucional brasileira,
procurando demonstrar se as decisões de grande repercussão reservam um argumento
mais voluntarista que racional. O trabalho tem por fim demonstrar a força argumentativa
de uma Corte constitucional, evidenciando que, acima da racionalidade ou do formalismo
jurídico, existe uma compreensão que precede o desenvolvimento do processo decisório pela
posição institucional do Tribunal e que isso nem sempre segue o formalismo legal, o que
abre espaço para criação do Direito da forma que o Judiciário entender e não partindo do
pressuposto de interpretação constitucional. Destarte, após a compreensão do pensamento
do Supremo Tribunal Federal, será elaborada uma tese, observando se a aplicação da
jurisdição constitucional, sem estar congruente a formalismo ou racionalismo, pode ser
prejudicial às assertividades contra majoritárias. Assim, é possível concluir que a nossa
Corte Suprema é um meio deturpado de produção legal, que, hoje, é utilizado em caráter de
celeridade legislativa, porém sem observância no instrumento que, constitucionalmente, é
obrigado a velar: a Constituição Federal.
Palavras-Chave: Argumentação. Hermenêutica. Decisões. Supremo Tribunal Federal.
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A INÉRCIA DO BRASIL NO COMBATE À CORRUPÇÃO TRANSNACIONAL: UMA ANÁLISE
CRÍTICA DA EFETIVAÇÃO DA CONVENÇÃO DA OCDE SOBRE O COMBATE À CORRUPÇÃO
DE AGENTES PÚBLICOS ESTRANGEIROS EM TRANSAÇÕES INTERNACIONAIS
Max Meirelles Gonzaga - UniCEUB, PIC Institucional, aluno voluntário
maxmeirelles@yahoo.com.br
Francisco Rezek - UniCEUB, professor orientador
francisco.resek@uniceub.br
No contexto do recente movimento de globalização do combate à corrupção internacional,
a Convenção da OCDE Sobre o Combate à Corrupção de Agentes Públicos em Transações
Internacionais, ratificada pelo Brasil em 2000, destaca-se como um dos principais
instrumentos normativos de Direito Internacional Público que disciplinam a matéria. Desde o
início da vigência da Convenção, a OCDE e a Transparência Internacional monitoram, de perto,
o processo de sua implementação junto aos respectivos Estados signatários, elaborando, de
modo independente, relatórios periódicos de acompanhamento que analisam, entre outros
pontos, a adequação de seus ordenamentos jurídicos ao texto da Convenção e a aplicação das
normas dos países no combate efetivo à corrupção internacional. Em todos os relatórios das
duas instituições, as conclusões indicam que os esforços do Brasil no combate à corrupção
internacional permanecem em estágio incipiente, muito aquém do necessário. Os Estados
Unidos da América e o Reino Unido, por outro lado, têm alcançado expressivos resultados
positivos nessa área. O objetivo geral desta pesquisa é analisar normas, estratégias e políticas
públicas adotadas pelos EUA e pelo Reino Unido que tenham contribuído para a aplicação bemsucedida da Convenção da OCDE nesses países, desde o início de sua vigência até 2016, a fim
de identificar medidas jurídicas e extrajurídicas que, respeitadas as especificidades nacionais,
poderiam ser adotadas pelo Brasil, assim colaborando para tornar mais efetiva a aplicação da
referida Convenção no país. Para tanto, empregar-se, principalmente, o método de análise
documental, tendo como principais fontes de informação os relatórios produzidos pelas duas
organizações, além de normas e outros documentos oficiais produzidos pelos governos dos
países estudados. Ao final, traçar-se um comparativo entre as medidas adotadas em cada um
dos três países, para a aplicação da Convenção no período delimitado. A hipótese que norteia
este trabalho é que o Brasil enfrenta obstáculos de natureza jurídica e extrajurídica para a
aplicação efetiva da Convenção da OCDE, e alguns desses obstáculos podem ser mitigados ou
eliminados pela adoção de medidas similares àquelas empregadas pelos países de referência
desde que compatíveis com a realidade local – assim considerada, tanto quanto possível, em
termos jurídicos, institucionais e socioeconômicos.
Palavras-Chave: Corrupção internacional. Convenção da OCDE. Internacionalização do Direito
Penal.

216

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

REÚSO DE ÁGUA – ESTUDO DE CASO: O PROJETO DE SISTEMA PARA RECICLAGEM E
REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTO EM UMA ESTAÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO
MÓVEL PARA PARQUE OU ÁREA PÚBLICA
Cauê Cesar Mauricio - UniCEUB, PIBITI, aluno bolsista
caue.cm@outlook.com
Eliete de Pinho Araujo - UniCEUB, professora orientadora
eliete.araujo@uniceub.br
Em meio à crise da água e à crescente demanda por água potável, num panorama em que a
sociedade não está efetivamente conscientizada a respeito da preservação e do uso sustentável
dos recursos hídricos, vê-se a necessidade do desenvolvimento de técnicas e soluções sustentáveis
no campo da construção civil, garantindo o aproveitamento máximo da água utilizada nos edifícios
residenciais, comerciais ou industriais. Embora se tenha registrado um aumento considerável em
técnicas sustentáveis na arquitetura nos últimos anos, a disseminação de um sistema viável e
sustentável de reaproveitamento de água nas edificações ainda é pouco empregado. O objetivo é
desenvolver um projeto de sistema de captação de água pluvial e tratamento de esgoto para reuso,
em uma estrutura de banheiro móvel para parque ou área pública. Dessa forma, visa-se estudar e
desenvolver a melhor técnica de reúso de águas servidas em instalações sanitárias e hidráulicas
e de aproveitamento de águas pluviais na edificação, levando em consideração a viabilidade
econômica, executiva e sustentável do projeto. A metodologia foi fazer um levantamento de dados
nas referências bibliográficas. Em seguida, foi realizado estudo de projetos executados e as soluções
utilizadas em cada um, resultando na análise das alternativas de sistemas de reúso de água. Foi
feita pesquisa in loco de projetos que tenham empregado mecanismos similares, e avaliados os
benefícios do reúso de água em instalações hidráulicas, a viabilidade econômica e executiva da
aplicação do mecanismo, os ganhos socioambientais, os dados teóricos e práticos que auxiliam
o futuro aprimoramento desse mecanismo. Depois, foram incluídos os estudos relacionados aos
materiais, às diretrizes e às soluções bioclimáticas, aos períodos de chuva, ao volume da água
da chuva e ao dimensionamento das estruturas hidráulicas, de modo a comportar a necessidade
de uso. Finalmente, foi desenvolvido um projeto de uma instalação de banheiro público móvel
para uso em parques ou eventos temporários, em áreas públicas. Dessa forma, o objeto final
dessa pesquisa, o projeto de arquitetura, contribuirá para a afirmação dessa ideia no campo da
arquitetura e da construção, tornando-se um modelo para o desenvolvimento de futuros projetos de
estudantes e profissionais das áreas de arquitetura e engenharia civil. Os resultados foram: atingir
os profissionais das escolas de arquitetura e engenharia; demonstrar como a qualidade de vida
está diretamente ligada às questões ambientais e à saúde; elucidar regras básicas para orientação
de novos projetos e procedimentos; exemplificar a estrutura arquitetônica desenvolvida no sistema
de reúso e mobilidade do objeto. A pesquisa tem a intenção de publicar um artigo teórico e o projeto
modelo. Como objeto de estudo, apresentou-se uma solução de reúso de água a ser implantado
para uma estação de banheiros públicos móvel, baseando-se na reutilização de esgoto primário e
secundário e águas pluviais. Portanto, exemplificou-se um projeto arquitetônico, a viabilidade da
implantação desta tecnologia e a sua viabilidade para implantação nas mais variadas tipologias
arquitetônicas.

Palavras-Chave: Reúso de água. Reaproveitamento de águas pluviais. Arquitetura móvel.
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SELEÇÃO DE ATIVOS BIOLÓGICOS DE BACILLUS THURINGIENSIS COM POTENCIAL DE
INIBIÇÃO DE MICRORGANISMOS
Ana Carolina Hortencio Garcia - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
carol.hortencio@hotmail.com
Vanessa Iris de Medeiros Santos - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna voluntária
iris10k@hotmail.com
Paulo Roberto Queiroz - UniCEUB, professor orientador
paulo.silva@uniceub.br
Bacillus thuringiensis é um bacilo gram-positivo comumente encontrado em solo. Por ser
produtor de substâncias antimicrobianas, é promissora recurso de biocontrole de diferentes
espécies de insetos e microrganismos relacionados a patologias humanas. Sua toxicidade
advém de cristais proteicos produzidos durante a esporulação, conhecidos como cristais
Cry, e proteínas produzidas na fase de esporulação, as bacteriocinas, com propriedades
bacteriolítica e bacteriostática. O objetivo desse projeto é isolar estirpes de B. thuringiensis
dos solos de cerrado com potencial de inibição de microrganismos. Foram isoladas e
caracterizadas morfologicamente nove estirpes de Bt (P4, BAC, ACVI1, ACVI2, ACVI3, ACVI4,
ACVI5, ACVI6 e ACVI7), com as quais foram realizados bioensaios de confronto, em que foi
verificado o potencial de inibição de cada estirpe. As estirpes ACVI5, ACVI6 e BAC destacaramse como as principais inibidoras. A coloração de gram foi utilizada para confirmação da
caracterização morfológica, e o uso de corante amido black permitiu a visualização das toxinas
do bacilo em microscopia óptica, confirmando a identificação de Bt. Os ensaios de inibição
demonstraram que a estirpe P4 foi a que apresentou o menor potencial de produção de
bacteriocinas, sendo inibida por todas as demais estitpres isoladas. Esse projeto de pesquisa
com B. thuringiensis é realizado no Centro Universitário de Brasília há 5 anos, com o intuito de
avaliar o potencial biotecnológico de uso futuro dessa bactéria em inibir microrganismos de
interesse biomédico. O Brasil é um país que apresenta alta incidência de doenças provocadas
por microrganismos, e a necessidade de desenvolver técnicas para combater tais doenças é
decisiva. Nesse contexto, o uso de B. thuringiensis é uma alternativa vantajosa, visto ser de
isolamento simples, oferecer baixo risco ambiental e à saúde humana e seus produtos serem
tóxicos a organismos específicos.
Palavras-Chave: Bacteriocinas. Biocontrole. Inibição.
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SESMARIAS GOIANAS NOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO
Caroline de Novais de Souza - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
caroline.novahist@gmail.com
Deusdedith Alves Rocha Junior - UniCEUB, professor orientador
deusdedith.junior@uniceub.br
Esta pesquisa realizou a identificação, a sistematização e a análise dos documentos do
Arquivo Histórico Ultramarino, da cota de Goiás, referentes às solicitações e às concessões
de sesmarias no território colonial goiano. Ao considerar a questão agrária no Brasil atual
e as suas relações com as formas de concepção e apropriação das porções de terras por
particulares durante o processo colonizador importante tema dos estudos históricos,
ensejou-se verificar de que modo foram distribuídas as propriedades privadas da terra em
Goiás colonial. A sistematização dos documentos referentes à formação das sesmarias no
território goiano colonial proporciona relevante fonte para as reflexões sobre as relações de
trabalho, produção e propriedade privada no campo. Assim, procedeu-se à análise de uma
centena de documentos, o que possibilitou verificar a distribuição espacial das sesmarias
goianas durante o século XVIII e as atribuições toponímicas registradas pelos solicitantes,
de onde podemos verificar a sua permanência e as representações sociais do espaço que
carregam.
Palavras-Chave: Sesmarias. Goiás colonial. Sistema agrário.
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SISTEMA PARA DIAGNÓSTICO E PROCESSAMENTO DA VARIABILIDADE DA FREQUENCIA
CARDÍACA BASEADA NAS TRANSFORMADAS DE WAVELET E COM ENVIO DOS
RESULTADOS PELA INTERNET
Nathalia Salomão Damião - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
tataia.damiao@gmail.com
Hugo Molina Monteiro - UniCEUB, PIC Institucional , aluno voluntário
hugomolinamonteiro@gmail.com
Luciano Henrique Duque - UniCEUB, professor orientador
luciano.duque@uniceub.br
Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema portátil, capaz de realizar medições,
análise e processamento dos sinais cárdicos com as transformadas de Wavelet e enviar os
resultados pela Internet ao médico cardiologista. Em localidades remotas onde não existem
equipamentos de eletrocardiograma ou médicos especialistas, o sistema portátil proposto
permitirá ao médico ou ao enfermeiro não especialistas realizar o exame cardíaco de forma
simples e enviar pela Internet os resultados, para um especialista analisar. O exame poderá
ser realizado por um dispositivo portátil colocado no peito do paciente, e os dados cardíacos
são armazenados e enviados para localidades com médicos especialistas. A análise da
variabilidade cardíaca, ou seja, dos sinais cardíacos será realizada de forma não invasiva, com
eletrodos de superfície. A transformada de wavelet decompõe os sinais cardíacos em uma
função definida no domínio do tempo e em outra função definida no domínio da frequência.
Esse processo será comandado por um microcontrolador que trabalha com processamento
digital de sinais e fará sua análise, armazenamento e envio dos dados pela Internet. O
dispositivo portátil terá um visor em display de cristal líquido, informando os batimentos
cardíacos e as ondas geradas. A captação do sinal cardíaco será realizada com eletrodos
não evasivos fixados no dispositivo portátil. O sinal cardíaco captado apresenta valores de
tensão baixos, inferiores á 0,001Vpp (0,001 volts pico a pico), e o processamento digital deve
ser realizado para eliminar os ruídos externos. Esse sinal será filtrado e amplificado com a
utilização de amplificadores operacionais de alta sensibilidade e ganho. Após esse processo,
as informações são enviadas para o microcontrolador que faz uso de um software, para
realizar as transformadas de Wavelet no tratamento dos sinais.
Palavras-Chave: Microcontorlador. Wavelet. Sinais cardíacos.
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TORRE DE TV DIGITAL DE BRASÍLIA: ANÁLISE ESTRUTURAL DOS CARREGAMENTOS
EÓLICOS POR ELEMENTOS FINITOS
Raphael Vidal Saraiva - UniCEUB, PIC voluntário
raphael.vidal.saraiva@gmail.com
Vinícius Silveira Levay - UniCEUB, PIC voluntário
levay.vinicius@gmail.com
Marco Aurélio Souza Bessa - UniCEUB, professor colaborador
marco.bessa@uniceub.br
Nathaly Sarasty Narváez - UniCEUB, professora colaboradora
nataly.narvaezy@uniceub.br
Cleber da Silva Pinheiro - UniCEUB, professor orientador
profcleberpinheiro@gmail.com
Em conformidade com a complexidade estrutural de diversas obras arquitetônicas de Oscar
Niemeyer, a Torre de TV Digital de Brasília destaca-se no que tange aos seus aspectos social,
arquitetônico, estrutural, geográfico e aerodinâmico. Localizada em uma região de elevada
altitude, livre de barreiras físicas em sua vizinhança, é constituída de uma geometria em
forma de casca em concreto armado, tendo “braços” acoplados lateralmente, servindo como
suporte estrutural para as cúpulas geodésicas. Sua extensão vertical compreende o tamanho
de 120 metros. Tal estrutura está sujeita a consideráveis carregamentos eólicos. Este trabalho
apresenta um modelo computacional em três dimensões que inclui o acoplamento fluidoestrutural para a Torre de TV Digital de Brasília, utilizando o método de elementos finitos.
Neste contexto, as equações de campo Estrutural e Navier-Stokes dependentes do tempo são
resolvidas numericamente. Diferentes perfis de escoamentos e deslocamentos da estrutura
são analisados, considerando a influência da pressão e da intensidade da velocidade de
escoamento eólico sobre a Torre. São obtidos os perfis de velocidade do vento, considerando
diferentes disposições geométricas da Torre em relação ao escoamento eólico. Considerase a velocidade de entrada sobre a Torre com perfil parabólico, e o valor máximo é 45,264
m/s de acordo com os parâmetros intrínsecos estipulados para a velocidade característica
descrita pela norma NBR 6123 (1988). Os máximos carregamentos e deslocamentos são
obtidos e comparados com os valores pré-definidos para construções existentes na referida
norma. A influência do carregamento eólico sobre a estrutura é realizada mediante a análise
sistemática de curvas altura versus pressão.
Palavras-Chave: Interação de fluido e estrutura. Método de elementos finitos. Carregamento
eólico. Torre de TV Digital de Brasília.
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TREINAMENTO DE FORÇA EXCÊNTRICO E PRODUÇÃO DE MARCADORES DE DANO
MUSCULAR E MARCADORES INFLAMATÓRIOS EM MULHERES OBESAS
Mateus Medeiros Leite - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluno bolsista
mateus.edf@outlook.com
Vinícius Borges Vieira - UniCEUB, colaborador
vini9000@hotmail.com.com
Silvana SchwerzFunghetto - UnB, professora colaboradora
silvana.funghetto@gmail.com
Darlan Lopes de Farias - UniCEUB, professor colaborador
darlan.farias@uniceub.br
Alessandro de Oliveira Silva - UniCEUB, professor orientador
alessandro.silva@uniceub.br
Na atualidade, o sobrepeso e a obesidade encontram-se associados a uma inflamação crônica,
indicada pelo aumento dos marcadores inflamatórios, e os indivíduos nessas condições clínicas podem
apresentar níveis séricos elevados de interleucina 6 (IL-6), quando comparados com os níveis destes
marcadores em indivíduos eutróficos. O objetivo do presente estudo é investigar os níveis séricos
do marcador inflamatório IL-6 e do marcador de dano muscular creatina quinase (CK) antes e após o
treinamento de força excêntrico (TFE) em idosas obesas. A presente pesquisa de caráter experimental
e natureza quantitativa foi realizada com 35 mulheres idosas (idade: 68,57 + 6,81), com excesso de
massa adiposa. Cada voluntária foi, anteriormente ao início do programa de TFE, submetida à avaliação
da composição corporal, mediante o exame de Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DEXA),
avaliação ortopédica seguida da fase de adaptação ao exercício e teste de 10 repetições máximas (10
RM). O TFE foi realizado na cadeira extensora de forma bilateral, com 110% da carga máxima obtida
no teste de 10 RM. A coleta da IL-6 foi realizada antes do início da sessão de TFE seguida de 0 hora,
3 horas, 24 horas e 48 após execução do exercício. A coleta da CK foi realizada antes e logo após o
exercício, coletando sangue da veia antecubital em tubos a vácuo. Os valores adotados para diferenças
estatisticamente significativas mediante o Teste t pareado foi de p< 0,05. Os resultados de composição
corporal indicaram peso: 65,58 + 9,87; estatura: 1,53 + 0,06; % gordura: 42,35 + 4,98. A concentração
da CK nas condições pré-intervenção e pós-exercício foram significativamente diferentes (pré: 106
+ 69,99 U/l; pós: 120 + 86,26 U/l; p= 0,02). A produção do marcador inflamatório IL-6 apresentou
diferença estatisticamente significativa apenas entre os níveis pré-exercício e no momento 0hora
após o exercício (pré: 3,82 + 3,98 pg/ml; 0 hora: 2,97 + 2,79 pg/ml; p= 0,05). Com isso, os resultados
apresentaram que o protocolo exercício de força excêntrico induziu aumentos na concentração de
CK, indicando dano muscular esquelético e não exacerbação de IL-6 com diminuição em seus níveis
pós- exercício. Sendo assim, o treinamento de força excêntrico foi significativo para rompimento das
fibras musculares e diminuição dos níveis inflamatórios logo após o exercício, indicando que seu efeito
crônico, se periodizado e com boa recuperação, pode estar associado a ganhos de massa muscular
esquelética e amenização do estado inflamatório em idosas obesas.

Palavras-Chave: Treinamento de força. Respostas inflamatórias. Mulheres.
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TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS EM
JOVENS COM DIAGNÓSTICO DE ASPERGER
Maria Clara Oliveira Ribeiro - UniCEUB, PIBIC-CNPq, aluna bolsista
mclaraor@gmail.com
Aline Picoli Gonçalves de Almeida - UniCEUB, colaboradora voluntária
aline.picoli0401@gmail.com
Michela Rodrigues Ribeiro - UniCEUB, professora orientadora
michela.ribeiro@uniceub.br
A síndrome de Asperger é um transtorno que se insere no espectro autista. Pessoas que possuem
esse diagnóstico, normalmente, têm dificuldades de relacionamento interpessoal, leitura social,
entendimento de gestos e linguagem corporal, além de dificuldade de emitir respostas emocionais
adequadas em determinadas situações. Tendo em vista tais dificuldades, foi realizado um treinamento
de habilidades sociais, que consiste em um conjunto de intervenções voltadas à promoção de habilidades
sociais em 4 jovens adultos que possuem o diagnóstico dessa síndrome, com idade entre 19 e 27 anos,
todos do sexo masculino. Entre os participantes, três deles cursavam o ensino superior, e um já o
havia concluído. O treinamento ocorreu mediante 20 sessões e foi dividido em três etapas: avaliação
pré-intervenção, intervenção e avaliação pós-intervenção. As avaliações foram baseadas em escalas
e testes psicológicos que buscavam avaliar habilidades sociais e sintomas de depressão e de estresse.
Durante a intervenção, foram abordados temas, como: assertividade, iniciar e manter conversação,
leitura social de gestos e usos coloquiais da linguagem, resolução de problemas, como lidar com
diferenças de opiniões, como solicitar ajuda e negar pedidos abusivos, discussão sobre estereótipos
e diferentes tipos de relacionamentos interpessoais, entre outros. As sessões aconteceram por meio
de vivências, dinâmicas, apresentação e discussão de vídeos, filmes e textos. Observou-se uma
variabilidade nos desempenhos dos participantes, e, após a intervenção, eles apresentaram melhoras
em diversos aspectos. Na avaliação das habilidades sociais, em relação ao escore geral, foi observado
um aumento no percentil de todos os participantes, com exceção de um deles. Em relação à avaliação
de depressão, houve manutenção de sintomas em dois participantes, diminuição dos sintomas em
um e aumento em outro. Em relação à avaliação de sintomas relacionados ao estresse, houve a
manutenção dos níveis em todos os participantes, porém, nesse caso, é preciso considerar que há
outros aspectos interacionais e situacionais da vida dos participantes a contribuir para esses níveis
de estresse. Além dos resultados obtidos com os inventários, foi possível observar mudanças no
desempenho dos indivíduos, no decorrer das sessões, como, por exemplo, em relação à comunicação,
em que todos os participantes passaram a conversar, emitir opiniões e discordar delas com maior
frequência, com a terapeuta e entre eles, além de compartilhar mais aspectos de sua vida pessoal
com o grupo. Nesse sentido, conclui-se que o treinamento de habilidades sociais proposto foi efetivo
para a mudança de comportamentos, deixando claro que orientações mais pontuais e sistemáticas
podem ser benéficas mesmo para quadros crônicos de dificuldades de habilidades sociais. Há, porém,
a necessidade da continuidade do treinamento e o acompanhamento desses participantes, tendo em
vista a complexidade da síndrome de Asperger e as dificuldades de mudanças de comportamentos
apresentadas por pessoas que possuem tal diagnóstico.

Palavras-Chave: Treinamento de habilidades sociais. Síndrome de Asperger. Grupos
psicoeducativos.
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UMA ANÁLISE A PARTIR DO LEGISLATIVO
Hugo Jordane Lucena Costa - UniCEUB, PIC institucional, aluno voluntário
hugojordane@icloud.com
Maria Edelvacy Pinto Marinho - UniCEUB, professora orientadora
maria.marinho@uniceub.br
Esta pesquisa teve seu norte como fruto de discussão do grupo de pesquisa Propriedade
intelectual e desenvolvimento promovido pelo Programa de Mestrado e Doutorado do
Centro Universitário de Brasília. De início, traçou-se o caminho, para compreender melhor a
dogmática pela análise de conteúdo e pela análise do discurso para, ao final, compreender
e interpretar as discussões sobre o tema nos anais do Congresso Nacional. Adotou-se o
método dedutivo, tendo como técnica de pesquisa o estudo de caso. Utilizou-se como fonte
a análise legal e documental do discurso legislativo. Na primeira fase da pesquisa, o estudo
foi concentrado no desenvolvimento metodológico e no aprendizado de conceitos e recursos
relevantes ao tema, quais sejam, dados de teste, processo legislativo, análise do conteúdo.
Além disso, realizou-se a coleta dos dados necessários no Congresso Nacional, para proceder
à análise de conteúdo, de modo que o objetivo desta pesquisa levasse em conta o histórico
das discussões. Com o referencial conceitual e metodológico identificado, passou-se para a
segunda etapa: compreender o processo legislativo nas casas do Congresso Nacional. Tratase de um recurso importante na pesquisa, uma vez que o projeto deve ser, categoricamente,
na técnica legislativa, respeitando-se a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de
1998. Foram examinados os instrumentos legais, quais sejam, o Laudo Arbitral nº VII do
MERCOSUL, a Medida Provisória nº 69/2002, o Projeto de Lei de Conversão 22/2002 e a Lei
10.603/2002.
Palavras-Chave: Direito de propriedade intelectual. Dados de teste para uso humano.
Projeto de lei.
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UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE
MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS
Beatriz Goncalves Klink - UniCEUB, PIC Institucional, aluna bolsista
beatriz.klink@hotmail.com
Neusa Maria Bezerra Mota - UniCEUB, professora orientadora
neusa.mota@uniceub.br
O presente artigo avalia a funcionalidade de softwares de manutenção predial existentes no
mercado atual e tem o propósito de avaliar a adequação do software julgado como mais
pertinente em termos das condições propostas. Após a analise e a escolha dos três principais
programas, em termos de pertinência, um comparativo define o mais apto à problemática
proposta. A verificação é realizada por meio de sua aplicação a um estudo de caso de um
edifício residencial baseado nas normas técnicas brasileiras, NBR 14.037/11 - Manual de
Uso, Operação e Manutenção e NBR 5.674/12 - Manutenção de edificações: Requisitos para
o sistema de gestão de manutenção. A criação de um plano de manutenção e sua gestão
proposta, gerados pelo programa, têm sua validade e eficiência avaliadas. Utilizando-se um
software nacional, Leankeep, realiza-se uma simulação de monitoramento de uma edificação
residencial com base em conceitos de preconização de manutenção, com caráter preventivo.
São comentados os aspectos positivos e negativos do sistema operacional, o passo a passo
de toda a criação de base de dados, a utilização das funcionalidades e a emissão de relatórios
e indicadores, que, juntos, compõem o plano de manutenção proposto pelo software. Com a
emissão do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), concretizam-se as diretrizes
do programa de gestão de manutenção no condomínio residencial fictício. Concluiu-se que
o programa escolhido é satisfatório à criação de planos de manutenção predial, porém a
necessidade de extensa base de dados, a lentidão de leitura e a má organização de cadastros,
registros e filtros de pesquisa dificultam a eficiência e a rapidez da criação de um plano
interativo.
Palavras-Chave: Gestão de manutenção predial. Vida útil de projeto. Plano de manutenção.
Manutenção preventiva.
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PROJETOS DE EXTENSÃO

www.uniceub.br
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AGÊNCIA DE NOTÍCIAS
Luiz Claudio Ferreira – UniCEUB – FATECS – Jornalismo
luiz.ferreira@uniceub.br
Katrine Boaventura – UniCEUB – FATECS – Jornalismo
katrine.boaventura@uniceub.br
O projeto de extensão Agência de Notícias UniCEUB chegou ao seu quinto ano de atividades
na instituição. Mais de 50 alunos dos cursos da área de comunicação inscrevem-se, a
cada semestre, como voluntários para trabalhar em verdadeira redação. Nesse período, já
foram publicadas mais de 1.100 reportagens com textos, áudios, vídeos e infográficos. O
resultado é o reconhecimento de veículos de comunicação no Distrito Federal e em diversos
estados que publicam, na íntegra, materiais produzidos pelos alunos. As pautas colocam,
em primeiro lugar, o interesse público e os valores fundamentais de cidadania. Os alunos
extensionistas têm levado à discussão assuntos relacionados às rotinas de produção para
a sala de aula, o que tem sido fundamental para o reconhecimento do projeto mediante
as matrizes curriculares. Temas pertinentes, como isenção e ética, são aprofundados
pelas apurações. Os materiais são orientados, coordenados e editados pelos professores
responsáveis. Premiações em concursos para jornalismo universitário e crescimento de
audiência passaram a ser frequentes. Enquanto os alunos de Jornalismo produzem, apuram
e escrevem as matérias, os estudantes de Publicidade cuidam das mídias sociais e da
distribuição de conteúdos, ação estratégica fundamental para a atividade de uma agência
de notícias. Ao mesmo tempo em que há o interesse de que a reportagem seja publicada em
diferentes veículos, há uma preocupação permanente em discutir os bastidores e motivar a
interação do público. Editores e jornalistas consagrados têm solicitado materiais da agência.
Por isso, já foram firmados convênios em que se mantém uma rotina institucionalizada de
fornecimento de notícias. Quando são distribuídas as matérias para os veículos, deixa-se
claro que não há qualquer ônus, mas solicita-se a atribuição de créditos à Agência de Notícias
e ao aluno que as produziu. Ao chegar ao décimo semestre de atividades, o projeto tem
o desafio de manter a inovação diante das profundas e permanentes transformações do
campo da comunicação, por conta da internet como plataforma de publicação e distribuição.
Palavras-Chave: Agência de Notícias. Jornalismo. Publicidade.
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APOIO EXTRACLASSE: VOLUNTARIADO - LIONS UNIVERSITÁRIO
Adilson de Lizio – UniCEUB – FAJS- Direito
adilson.lizio@uniceub.br
O projeto teve impacto positivo em relação às atividades programadas para o semestre,
com envolvimento de professores e alunos indicados que cumpriram todas as finalidades
propostas. Isso faz que a imagem do UniCEUB, associada à do Lions, esteja em evidência. No
segundo semestre de 2016, as atividades leonísticas e de extensão devem ser intensificadas,
pois o professor responsável pelo projeto foi eleito segundo vice-presidente do Distrito
Múltiplo LB, com área de atuação em toda a região Centro-Oeste, além de parte de São Paulo
e de Minas Gerais. Assim, o grau de visibilidade das marcas UniCEUB e LIONS foi bastante
ampliado em nível nacional e internacional. O índice de interesse dos alunos do UniCEUB
em conhecer a Associação Internacional de LIONS Clube cresce na mesma proporção, o que
aumenta a expectativa na fundação, em breve, do Leo Clube Universitário UniCEUB, a ser
composto pelo corpo discente com atividade intensa nos programas de extensão e outros,
tanto no campus da Asa Norte como nos campi de Taguatinga.
Palavras-Chave: Atendimento comunitário. Extensão.
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ATENDIMENTO À COMUNIDADE
Anabele Azevedo Lima– UniCEUB – FACES - Biomedicina
anabele.lima@uniceub.br
O projeto de extensão do curso de Biomedicina intitulado Atendimento à comunidade oferece
educação em saúde e atendimento laboratorial às entidades carentes e ao público do
Centro Universitário de Brasília - UniCEUB. Durante o projeto, foram realizadas coletas de
material biológico para a realização de exames laboratoriais e liberação de laudos, a fim
de colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, visando ao
aprendizado referente às habilidades e às competências a ser exercidas pelo profissional
biomédico. Além disso, foram oferecidos esclarecimentos sobre a conduta a ser adotada
pelo profissional biomédico em formação. Os exames foram realizados em parceria com
a equipe gestora do Laboratório-Escola de Análises Clínicas do UniCEUB, a qual ofereceu
treinamento de coleta de materiais biológicos aos alunos participantes do projeto. Além do
benefício do atendimento, os exames ofertados gratuitamente solucionavam demandas não
contempladas pela rede pública de saúde em tempo hábil. Participaram do projeto alunos
do primeiro ao terceiro semestre do curso de Biomedicina. As atividades permitem que
os discentes dos semestres iniciais do curso tenham contato com as práticas biomédicas,
proporcionando maior consciência e aprendizado de sua futura profissão. Uma das
relevâncias deste projeto consiste em dar suporte à comunidade carente que necessita de
informações voltadas à saúde coletiva e individual. Trata-se de oportunidade ao discente de
exercer a multidisciplinariedade e o estímulo às práticas humanitárias de ação social e ajuda
ao próximo.
Palavras-Chave: Exames laboratoriais. Atenção à saúde. Atendimento à comunidade.
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ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM BASEADO NO RISCO CARDIOVASCULAR
Francino Machado de Azevedo Filho– UniCEUB – FACES - Enfermagem
francino.filho@uniceub.br
Henry Maia Peixoto– UniCEUB – FACES - Enfermagem
henry.peixoto@uniceub.br
A doença cardiovascular é considerada, mundialmente, a principal causa de morte e de
invalidez. Apesar da queda na proporção de mortes ocorridas por doença cardiovascular
em países desenvolvidos, nas últimas décadas, as taxas têm crescido em países de baixa e
média renda. O conhecimento da prevalência dos principais fatores de risco para a doença
cardiovascular e o reconhecimento da necessidade de implantação de medidas capazes de
modificar tais fatores podem reduzir os efeitos deletérios sobre o sistema cardiovascular.
Mediante o estudo de Framingham, identificaram-se os principais fatores de risco para a
ocorrência das doenças cardiovasculares: hipertensão arterial, níveis elevados de colesterol
total e/ou reduzidos de HDL-colesterol, tabagismo, diabetes mellitus e idade. O escore de
Framingham continua a ser uma forma confiável, simples e de baixo custo de identificação
de pacientes ambulatoriais com maior risco de doença cardiovascular, o que possibilita a
introdução de rastreamento rigoroso e terapias agressivas como forma de prevenção de
eventos coronarianos que possam ocorrer nos próximos 10 anos. Para a realização das
atividades de extensão em um centro de atendimento à comunidade em uma instituição
de ensino superior privada no Distrito Federal, foi utilizada a consulta de enfermagem
como instrumento para a execução das ações em saúde voltadas para a avaliação do risco
cardiovascular da população frequentadora deste centro de atendimento. Durante o período
de atividades do projeto, foram atendidos mais de 150 pacientes, cuja maioria era do sexo
feminino, de faixa etária entre 35 e 45 anos, casada, com ensino fundamental incompleto e
realizava atividade remunerada. Verificou-se que a maioria dos pacientes apresentou baixo
risco cardiovascular, embora tenham sido observadas algumas alterações nas variáveis
que descreveram o perfil lipídico, a glicemia e o tabagismo. Para os casos em que houve
alterações, foi realizado um plano de ação em relação às necessidades apresentadas pelo
paciente, sendo necessário, em determinados casos, o encaminhamento para avaliação de
outros profissionais. Obtive-se grande aceitação pela população alvo, e, no momento da
consulta de enfermagem, foi dada a oportunidade de os alunos praticarem os métodos de
semiologia e semiotécnica. Houve o estreitamento da relação entre paciente e profissional,
o que trouxe maior confiança aos alunos. As atividades de extensão proporcionam o primeiro
contato deles com o paciente.
Palavras-Chave: Enfermagem. Risco cardiovascular. Relação entre paciente e profissional.
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ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA ESPORTIVA
Marcio Oliveira - UniCEUB / FACES - Fisioterapia
marcio.oliveira@uniceub.br
Considerando o número crescente de praticantes esportes do Distrito Federal que almejam
tornar-se futuros atletas olímpicos, em especial os que já ingressaram e que o farão nos
programas dos centros olímpicos, e as perspectivas de Brasília, sede de eventos esportivos,
em especial a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e levando-se em conta a precariedade que a
população encontra no dia a dia, o projeto Atendimento em Fisioterapia Esportiva do UniCEUB
tem por objetivo disponibilizar uma opção de acompanhamento fisioterapêutico, curativo,
preventivo e especializado aos atletas competitivos que sofram intercorrências tráumatoortopédicas que impeçam ou dificultem atividades diárias, treinamento, participação em
competições ou que almejam melhorar a performance e não possuem estrutura adequada
nem condições de arcar com despesas do acompanhamento. No primeiro semestre de 2016,
foram realizados 4073 atendimentos a 121 atletas por uma equipe de 72 participantes,
incluindo 3 professores, alunos das graduações em Fisioterapia, Nutrição e Biomedicina, da
pós-graduação em Fisioterapia Tráumato-Ortopédica Funcional e Esportiva, profissionais
vinculados ao Programa Sempre CEUB e membros externos, como médicos e dois alunos
de Fisioterapia da Universidade de Brasília. Foram 93 dias de atendimento. A maior parte
dos atletas eram lutadores (33%), seguidos por árbitros (31,4%), ginastas (29,7%) e atletas
de outras modalidades (5,9%), como voleibol, basquete, corrida, natação etc. A média de
idade entre os pacientes foi de 29,7± 10,24 anos, e a divisão por gênero foi 62% masculino
e 38% feminino. Como atividades extras, desenvolveram-se: treinamento no Minas Tênis
Clube, em Belo Horizonte; reuniões da SONAFE/DF; curso Dynamic Tape; aula inaugural
da pós-graduação em Fisioterapia Tráumato-Ortopédica e Funcional do UniCEUB com
o médico do UFC no Brasil; aulas na pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição
Humana do UniCEUB; palestra com o professor Paulo Teixeira, do Instituto Wilson Melo
(SP); apresentação de trabalho na Conferência Médica da FIFA, em Londres, e no Simpósio
de Educação Continuada da Comissão Nacional de Médicos de Futebol da Confederação
Brasileira de Futebol; assistência aos árbitros do jogo final do Candangão de 2016;
participação no evento CBF Social; palestras da UNIPLAC; seminário na Equipe Ribeiro JiuJítsu; participação no lançamento da Liga de Fisioterapia Esportiva da Universidade Católica,
em Salvador; início das gravações para o programa Esquina da luta. Foram premiados os
alunos: Marcos Boitrago - Frequência; Tatiane Morelati, Rodrigo Rodrigues e Larissa Soares
- Destaque; Vinícius Castro e Letícia Araújo - Capacidade Técnica; José Fleitas e Hugo Lacerda
- Envolvimento Científico; Marcos Boitrago - Melhor Aluno. Os resultados obtidos com a
realização do projeto permitiram confirmar que se trata de um modelo efetivo de assistência
à saúde dessa população, além de proporcionar desenvolvimento técnico e científico a
alunos, profissionais e professores participantes.
Palavras-Chave: Fisioterapia esportiva. Prevenção de lesões. Reabilitação.
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ATENDIMENTO EM NUTRIÇÃO ESPORTIVA
Michele Ferro de Amorim– UniCEUB – FACES - Nutrição
michele.amorim@uniceub.br
Este projeto de extensão viabiliza a utilização de estratégias que visam ao bom estado
nutricional dos atletas e contribui para a melhora do desempenho esportivo. Em relação
aos benefícios oferecidos aos alunos extensionistas, envolve a promoção da aprendizagem
e a atualização dos conhecimentos científicos teóricos e práticos acerca dos métodos de
avaliação e tratamento no âmbito da nutrição esportiva, além de familiarizar os estudantes
com as futuras alternativas de atuação do nutricionista nessa especialidade. Durante
o desenvolvimento do projeto, há intenso estímulo à produção científica dos alunos da
graduação mediante a amostra de dados constantemente produzidos. Além disso, a
promoção do desenvolvimento de atividades interdisciplinares contribui para a interação
dos estudantes com as áreas de saúde, facilitando a abordagem aos atletas participantes.
É importante salientar que a implementação e a realização do projeto de extensão auxiliam
a saúde de atletas de alto rendimento no Distrito Federal, o que é de grande relevância,
considerando que as ações realizadas representam nova visão para as necessidades do
esporte, que é um dos principais meios de inclusão social em nosso país e no mundo. Com
isso, os alunos podem vivenciar experiências extremamente enriquecedoras.
Palavras-Chave: Educação nutricional. Desempenho esportivo. Atendimento a atletas.
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CINE UNICEUB
Carolina Assunção e Alves – UniCEUB - FATECS – Comunicação Social
carolina.alves@uniceub.br
O projeto de extensão Cine UniCEUB contempla atividades no formato de cineclube, para
realizar projeções de filmes seguidas de discussões. Antes das projeções, a professora
responsável fala, brevemente, sobre o filme, o contexto e o diretor. Depois das projeções, ela
medeia o debate com o público e os especialistas convidados sobre temáticas ligadas aos
filmes. No primeiro semestre do ano de 2016, oito foram exibidos e seguidos de debates,
sendo um deles brasileiro, três europeus e quatro norte-americanos. Os eventos foram
proveitosos com ricas possibilidades de aprendizado e aprofundamento da compreensão
dos filmes e das reflexões propostas pelas temáticas.
Palavras-Chave: Cineclube. Debate. Extensão.
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CLÍNICA DE DIREITOS HUMANOS (CDH)
Aline Albuquerque – UniCEUB – FAJS - Direito
aline.oliveira@uniceub.br
Camila Sales – UniCEUB – FAJS – Direito
camila.sales@uniceub.br
A Clínica de Direitos Humanos do UniCEUB, no 1º semestre de 2016, desenvolveu atividades
no âmbito do projeto Direito à saúde e do projeto Direito à moradia adequada. No primeiro
projeto, foram executadas atividades de acordo com quatro eixos temáticos: Direitos Humanos
da Pessoa Idosa, em que se finalizou a elaboração do manual sobre o tema, e apresentou-se o
seminário sobre Violações dos direitos humanos do paciente idoso aos alunos do projeto; Manual
de direitos humanos para enfermagem, em que foram realizadas duas reuniões com o Conselho
Federal de Enfermagem, o que resultou na aprovação oficial da elaboração e na publicação do
documento pelo Conselho; Participação Social na Saúde, em que foi aprovado pelo UniCEUB o
Manual de capacitação em direitos humanos para conselheiros de saúde e a aluna Naiara Martins
proferiu palestra sobre O direito à participação social e o papel do Conselho Nacional de Saúde,
tema da sua monografia de conclusão de curso; Violações de Direitos Humanos nos Cuidados
em Saúde, em que foram realizados seminários sobre o assunto pelos alunos e houve a palestra
de Lucio Costa, perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, sobre Direitos
Humano e Saúde Mental. Em momento posterior, os alunos escolheram três situações: violência
obstétrica; saúde da criança privada de liberdade e cuidados paliativos. Em grupo, levantaram
informações sobre os casos, sistematizaram e produziram um relatório e apresentaram um
seminário sobre as temáticas. O relatório sobre Violações de direitos humanos nos cuidados em
saúde no Brasil será divulgado com o intuito de dar ciência à sociedade sobre as violações de
direitos humanos, de modo a conferir-lhes visibilidade. Tratando-se do segundo projeto, Direito
à moradia adequada, concluiu-se estudo na favela Santa Luzia, localizada na cidade Estrutural,
tendo em vista que os alunos pesquisaram sobre a área, e foi comprovado que se trata de
área particular e não pública, como se pensava inicialmente. Assim, os alunos pesquisaram
qual a modalidade de usucapião seria possível para regularização da área e prestaram todas
as informações ao líder comunitário local. Com relação ao conjunto Sol Nascente os dados
coletados no 2º semestre de 2015 foram colocados em forma de gráfico. De acordo com
os critérios estabelecidos pela ONU (1991), 08 são os requisitos para caracterização da
moradia adequada: segurança jurídica da posse; disponibilidade de serviços e infraestrutura;
equipamento público; custo acessível; habitabilidade; acessibilidade; localização adequada;
adequação cultural. Diante disso, foi possível verificar quais os critérios de moradia adequada
estabelecidos pela ONU têm sido respeitados na região e quais têm sido violados. A Clínica de
Direitos Humanos do UniCEUB atingiu seus objetivos no 1º semestre de 2016, ao propiciar a
seus alunos membros o aprimoramento de suas habilidades profissionais, sua sensibilização e
capacitação para lidar com problemas concretos da sociedade brasileira.
Palavras-Chave: Direitos humanos. Direito à saúde. Direito à moradia adequada. Participação
social.
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DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL PROSPECTIVO (DICCOP)
Dimitri Graco Lages Machado – UniCEUB – FAJS – Direito
dimitri.machado@uniceub.br
O Projeto Direito Civil-Constitucional Prospectivo pretende apresentar aos estudantes de
direito as perspectivas e as demandas de catadores e catadoras de materiais recicláveis do
DF, estimulando a construção de conhecimento no campo do Direito, em perspectiva crítica,
superando os limites da formação tradicional de bacharéis, na tentativa de formar juristas
conscientes de seu papel transformador e comprometidos a promover a justiça social. O
contato direto com as atividades desenvolvidas no Aterro Controlado do Jóquei (Lixão da
Estrutural) por catadores e catadoras de materiais recicláveis, após um processo sintético de
formação quanto aos temas da organização cooperativa e da prestação do serviço público
de saneamento básico (na dimensão dos resíduos sólidos), promoveu aos estudantes duplo
processo de sensibilização que organizou a percepção sobre as demandas de trabalhadores
e trabalhadoras informais e conectados com as contradições da organização da prestação
de serviço público em face de sua regulamentação legal. O saber acadêmico construído no
espaço do ensino sobre a regulação das relações sociais mediante o Direito Positivo Estatal
torna-se objeto de reflexão crítica, e a vivência em outros espaços torna-se necessária à
experiência de formação jurídica mais completa. Nessa perspectiva, além da problematização
do ensino do Direito e do discurso bacharelesco sobre o direito, os estudantes passam a
demandar uma atuação que estimule a sensibilização de outros quanto aos processos de
construção e enunciação de direitos de catadores e catadoras de materiais recicláveis no
Distrito Federal. Assim, como ponto de partida para o fortalecimento do projeto de extensão
e como mecanismo de ação reflexiva, o plano de comunicação e a exposição fotográfica
constituíram-se em recursos futuros do projeto.
Palavras-Chave: Catadores de materiais recicláveis. Cooperativismo. Direito Civil
Constitucional.
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EDUCAÇÃO PARA SAÚDE
Magda Verçosa Carvalho Branco – UniCEUB – LABOCIEN
magda.vercosa@uniceub.br
Marilia de Queiroz Dias Jácome– UniCEUB – FACES – Psicologia
marilia.jacome@uniceub.br
Educação para Saúde é um projeto do curso de Psicologia, ofertado a alunos da Faculdade
de Ciências da Educação e da Saúde, com o objetivo de proporcionar aos participantes o
desenvolvimento de atividades de extensão universitária. Busca desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes voltadas à multiplicação de informações em Educação e Saúde,
para adolescentes de diferentes instituições do Distrito Federal. No primeiro semestre
de 2016 participaram 10 alunos dos cursos de Educação Física, Biomedicina, Medicina e
Psicologia e 35 adolescentes com idade entre 12 e 16 anos originários de uma instituição de
atendimento psicossocial, subsidiada por uma entidade religiosa. Muitos dos adolescentes
haviam participado no ano anterior, o que possibilitou o aprofundamento dos temas já
abordados e, por sua vez, exigiu dos alunos mais preparação tanto teórica como prática, com
vistas a desenvolver as atividades. Os recursos utilizados incluem diferentes instrumentos
pedagógicos, entre eles, oficinas de criatividade, debates sobre filmes, palestras interativas,
aulas práticas, incentivando a expressão artística e criativa dos envolvidos. Essas ações
também estimularam a compreensão de temas relacionados à prevenção de problemas
em saúde, além de promover o protagonismo de cada um em relação à saúde individual
e coletiva. Grande parte das atividades do projeto foi desenvolvida nos diferentes espaços
do LABOCIEN, o qual oferece infraestrutura privilegiada, permitindo o uso de diferentes
recursos didáticos e tecnológicos e a possibilidade de trabalho intercursos, como a realização
de oficinas de alimentação saudável preparadas por alunos de Gastronomia e o apoio do
núcleo pedagógico do LABOCIEN, com oficina de sustentabilidade e prevenção em saúde.
Uma das atividades foi realizada na instituição parceira, a Promovida, o que contribuiu
para a expressão de agradecimento por parte dos adolescentes e a de sensibilização dos
alunos envolvidos quanto à descoberta da riqueza de talentos e organização dos jovens da
Promovida.
Palavras-Chave: Adolescência. Atividades lúdicas. Protagonismo juvenil.
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ENSINO E CIDADANIA EM CRECHES
Janaina Sarmento Bispo – UniCEUB – FACES
janaina.sarmento@uniceub.br
As atividades propostas no Projeto de Extensão foram desenvolvidas nas instalações do
UniCEUB, mais precisamente no Laboratório de Habilidades Alimentares do LABOCIEN
e na instituição Creche Promovida. Foram selecionados alunos do curso de Nutrição,
independentemente dos semestres, para participar das atividades propostas – receitas
modificadas, avaliação nutricional e educação nutricional – com auxílio da professora
responsável. O projeto foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira, foram realizadas
atividades com os funcionários (adultos) da instituição, com o intuito de torná-los cientes da
importância da educação nutricional, dos benefícios da introdução dos vegetais na refeição
das crianças, incentivando hábitos alimentares e estilo de vida saudável, além de torná-los
possíveis propagadores dos ensinamentos adquiridos ao público-alvo da segunda etapa,
as crianças e os adolescentes. Para que o objetivo fosse alcançado, os alunos do curso de
Nutrição desenvolveram receitas modificadas por meio de receitas tradicionais, utilizando
preparações mais consumidas pelos grupos de estudo (crianças, adolescentes e adultos)
e alimentos saudáveis, criativos e práticos. Na primeira etapa, foram desenvolvidos 04
preparos (hambúrguer de soja, pão de queijo de iogurte natural, brownie de feijão preto e
pães) para os funcionários (adultos). Os pães foram feitos pelo professor da disciplina de
Panificação e Massas, do curso superior de Tecnologia em Gastronomia. Na segunda etapa,
as preparações foram patê de milho, pão de queijo de batata, hambúrguer de biomassa de
banana com grande receptividade pelas crianças e pelos adolescentes. Os preparos foram
incluídos no cardápio da Instituição. Sobre a avaliação nutricional dos grupos estudados, os
dados serão compilados e avaliados pelos alunos e pela professora responsável pelo projeto,
para ser divulgados em reunião de pais e mestres no 2º semestre de 2016.
Palavras-Chave: Educação nutricional. Modificações de receitas. Avaliação nutricional.
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FISIOTERAPIA DO TRABALHO
Monique de Azevedo – UniCEUB – FACES – Fisioterapia
monique.azevedo@uniceub.br
O profissional da fisioterapia integra um grupo responsável pela atenção à saúde de seres
humanos, tem especificidade de conhecimentos, prática e reconhecimento e contribui para
o bem-estar individual e coletivo. Com bases científicas, a fisioterapia é uma profissão que
participa, essencialmente, do sistema de saúde, o que a leva a desenvolver suas atividades
em diversos locais. O conhecimento sobre a biomecânica e a funcionalidade do corpo humano
demonstra ampla aplicação clínica na promoção da saúde, na reabilitação e na manutenção
da função, no condicionamento e na qualidade de vida relacionada ao movimento. Diante
de uma gama de variedade de aspectos envolvidos na captação e na compreensão sobre
doenças, como LER e DORT, a sociedade procura saída e adaptações de toda parte que
incidem em múltiplos ramos de atividade e do conhecimento. A ação pela compreensão
aprofundada sobre as queixas dos trabalhadores e suas consequências, anteriormente, era
foco da atenção apenas de profissionais da segurança e da saúde do trabalho. Atualmente,
é uma inquietação também de sindicatos, empresas, governos, ONG, pesquisadores,
associações de trabalhadores lesados, Poder Judiciário, entre outros âmbitos. Assim, a
ginástica laboral é uma prática desenvolvida na empresa e consiste em exercícios específicos
realizados no local de trabalho. A necessidade de concentração e atenção do trabalhador
para realizar suas atividades e a pressão imposta pela organização do trabalho são fatores
que interferem, significativamente, para a ocorrência de síndromes. Na década de 1990,
houve um crescimento acelerado dos casos no Brasil; o que, antes, parecia uma síndrome
isolada, causada pela susceptibilidade do trabalhador exposto a riscos, transformou-se numa
epidemia. Esse crescimento pode ser atribuído ao processo de reestruturação produtiva, que
trouxe a precarização do trabalho, e ao reconhecimento social da LER, que se deu pela criação
da Norma Técnica em 1991. As LER e DORT têm origem multifatorial, e a forma diagnóstica,
às vezes, é imprecisa e dificulta o processo de associação entre o adoecimento e o histórico
profissional do trabalhador que apresenta os sintomas. Isso aumenta a complexidade dos
casos, as crenças e o comportamento do doente que exerce influência marcante sobre a
dor, a incapacidade e o resultado do tratamento. A aplicação da ginástica laboral demonstra
a importância da prevenção dos distúrbios ocupacionais na minimização dos acidentes de
trabalho e do absenteísmo, no avanço da operosidade, na redução dos gastos com auxílio
médico e em maior retorno financeiro para as empresas. Desta forma, a ginástica laboral
apresenta-se como um recurso alternativo, pois é acatada como um exercício físico eficaz
para prevenir doenças relacionadas ao trabalho e, assim, melhorar a qualidade de vida do
trabalhador.
Palavras-Chave: Fisioterapia. Ginástica laboral. Ergonomia.
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NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE – NAD
Norma D’ Albuquerque Augusto – UNICEUB – FACES – Ciências Biológicas
norma.augusto@uniceub.br
Ana Regina Melo Salviano – UNICEUB – FAJS – Direito
ana.salviano@uniceub.br
O Núcleo de Apoio ao Discente – NAD é vinculado ao Programa de Apoio à Comunidade
Interna, do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), cuja política de ensino superior visa
buscar a convergência dos interesses dos cursos de graduação com programas e projetos
que atendam as orientações e as propostas da instituição em prol da qualidade de ensino e
da formação global do cidadão. As ações desenvolvidas pelo NAD têm como função propiciar,
de forma ampla e diferenciada, a discussão a respeito da inclusão, da acessibilidade, do apoio
psicopedagógico, de todas as deficiências, dos transtornos globais de desenvolvimento e
altas habilidades, além de preparar e organizar as atividades demandadas para atender
e planejar os editais dos projetos, executar, avaliar e apresentar relatório dos resultados
realizados. Cada plano possui especificidades adotadas e vigentes na instituição, de acordo
com sua estrutura e organização. O presente projeto visa apresentar ações implementadas
e reflexões realizadas após a mudança no NAD/ UniCEUB, a respeito do acolhimento e
dos diferentes tipos de atendimentos aos alunos com deficiências, transtornos globais
de desenvolvimento e orientações gerais ao corpo docente da instituição, estudo da
legislação vigente sobre o tema, otimização de projetos inseridos na nova estrutura, como:
Estagiário Bolsista, Monitoria, Inclusão Profissional, Mérito Profissional, Apoio ao Aluno
com Necessidades Educacionais Especiais, Exame de Proficiência, Mudança de Curso e
Ciclo de Palestras Institucionais. Nesse sentido, o NAD assume como desafio a inclusão dos
alunos atendidos nas salas de aula, no campus e em atividades extracurriculares fora da
instituição, fazendo que a educação inclusiva proporcione o desenvolvimento educacional e
o crescimento pessoal, social e no mundo de trabalho.
Palavras-Chave: NAD. Inclusão. Formação global do cidadão.
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CALOURADA ESPORTIVA UNICEUB
Daniel Veloso – UniCEUB – Núcleo de Esportes
daniel.veloso@uniceub.br
A Calourada Esportiva UniCEUB é o evento de recepção do Núcleo de Esporte aos alunos
ingressantes na instituição, tanto no campus da Asa Norte como no campus de Taguatinga.
Promovendo a prática de várias modalidades, em abril de 2016, 280 calouros participaram
de competições de futsal, futebol society, voleibol, basquetebol e tênis de mesa. Além
das competições, os participantes acompanharam apresentações especiais de outras
modalidades, como jiu-jítsu e nin-jútsu. Visando incentivar a participação dos discentes
na atividade, o Núcleo de Esportes reuniu-se com os representantes de cada turma do
1º semestre, de cada curso e dos três turnos (matutino, vespertino e noturno) e premiou
os representantes das turmas com mais participantes. A premiação é conduzida a ser um
momento de pesquisa sobre o evento, colhendo dos participantes as impressões sobre
a atividade. As competições visam promover integração dos alunos de cada turma. Na
organização do evento, envolveram-se os alunos da disciplina Pedagogia dos Esportes
Coletivos, do 2º semestre do curso de Educação Física, propiciando a prática das modalidades,
os incluindo a organização das competições e a logística de execução.
Palavras-Chave: Esporte. Integração. UniCEUB. Ingressantes
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X COPA UNICEUB DE FUTEBOL SOCIETY
Daniel Veloso – UniCEUB – Núcleo de Esportes
daniel.veloso@uniceub.br
O Núcleo de Esportes organizou a X Copa UniCEUB de Futebol Society, baseando-se nos
preceitos da consolidação do orgulho de ser UniCEUB, destacado na Regulamentação
Mestre D’armas, e nos projetos das edições anteriores, realizadas de 2007 a 2015,
aprovados pela Diretoria Acadêmica. Este projeto propõe acrescentar maior número de
componentes à missão institucional da extensão, buscando aumentar, principalmente,
a multidisciplinariedade da competição, para, dessa maneira, ampliar a importância e a
abrangência da Copa. O Curso de Capacitação de Mesários de Futebol Society visa dar a
oportunidade de alunos envolverem-se do bojo organizacional da Copa UniCEUB de Futebol
Society. Para participar da competição, os alunos e os funcionários devem organizar-se em
equipes, com até 17 integrantes e doar 2 (dois) kg de alimento por atleta. No 1° semestre
de 2016, 36 equipes inscreveram-se, totalizando 576 participantes, entre alunos (94%) e
funcionários (6%). Dos alunos, 4% eram de estudantes do campus de Taguatinga. Em razão da
forma de disputa (sistema de grupos com cruzamentos em jogos únicos a partir das oitavas
de final) e da infraestrutura disponível (2 campos), apenas 32 equipes foram credenciadas.
Dessa forma, foi arrecadada 1 (uma) tonelada de alimentos doada à instituição de caridade
Promovida, por orientação da Pró-Reitoria Acadêmica. Os jogos ocorreram aos sábados, nos
períodos matutino e vespertino, ou no domingo. Visando à maior exposição da competição,
além de maior organização, todas as equipes receberam, sem custos, um jogo de uniforme.
Por ser a X edição, as equipe campeãs anteriores foram premiadas com troféu e medalha.
Palavras-Chave: Esporte. Futebol Society. UniCEUB. Competição.
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NÚCLEO DE ESPORTES DO UNICEUB
Daniel Veloso – UniCEUB – Núcleo de Esportes
daniel.veloso@uniceub.br
O Núcleo de Esportes do UniCEUB atende à comunidade acadêmica, visando democratizar
o acesso ao esporte no campus, por meio de práticas e eventos. No 1º semestre de 2016, o
Núcleo de Esportes ofertou as seguintes modalidades: futebol, futsal, voleibol, basquetebol,
handebol, natação, rúgbi, Clube da Corrida, jiu-jítsu, submission e ai-ki-do. O Núcleo de
Esportes vincula-se à Diretoria Acadêmica, preocupando-se em buscar, com excelência
de atendimento e organização, seus objetivos institucionais, orientados por ações anuais.
As atividades rotineiras buscam atender aos anseios dos praticantes com propostas de
treinamento vinculadas aos aspectos técnicos, táticos, físicos e pedagógicos de cada
modalidade, fazendo que o aluno do UniCEUB, mesmo não tendo a ambição de ser atleta,
tenha a oportunidade de realizar o treinamento com excelência em atendimento, tornando
o esporte um vínculo com a instituição e com outros alunos, desenvolvendo, concomitante,
possibilidades de resultados para a saúde física e mental. O Núcleo de Esportes do UniCEUB
busca, por meio da prática esportiva no campus da Asa Norte, proporciona à comunidade
acadêmica a oportunidade de vivenciar atividades que vão influenciar e repercutir em sua
formação. As atividades são ofertadas em diversos horários, visando atender às necessidades
dos docentes dos 3 turnos (matutino, vespertino e noturno). As modalidades atendem, em
média, 100 alunos por dia, do total de 345 praticantes ativos, nas 11 modalidades. Esses
números indicam não resistência da comunidade e dos alunos envolvidos no projeto, haja
vista a grande aceitação popular do esporte. Além disso, a manutenção do número de
praticantes das atividades do Núcleo de Esportes e o aumento da quantidade de participantes
nas modalidades Clube da Corrida e natação refletem a busca constante pela resolução de
problemas.
Palavras-Chave: UniCEUB. Esporte. Integração
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O APRENDIZADO PARA UMA NOVA VISÃO UNIVERSITÁRIA
Altair Stemler da Veiga – UniCEUB – FAJS – Direito
altair.veiga@uniceub.br
Martin Adamec – UniCEUB – FAJS – Direito
martin.adamec@uniceub.br
Trata-se de projeto de extensão direcionado aos alunos do primeiro semestre do curso
de Direito que, mediante estratégias dinâmicas de estudo, busca colaborar para o
desenvolvimento das habilidades e das competências necessárias ao profissional da área
jurídica. O projeto desenvolve-se por meio da discussão de temas atuais, como, por exemplo,
as diversas concepções de justiça, a liberdade de expressão e a contenção aos discursos
de ódio, além dos limites da democracia em termos jurídicos e da necessidade ou não de
controle de venda de armas. Visa, sobretudo, motivar os alunos ao exercício da cidadania,
ampliar os conhecimentos quanto ao conteúdo introdutório do estudo do Direito e da Ciência
Política e fomentar o pensamento crítico sob a perspectiva de nova visão da universidade.
Palavras-Chave: Cidadania. Introdução ao estudo de Direito. Ciência Política.
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PENSAMENTO POLÍTICO E HUMANIDADES
Raphael Spode – UniCEUB – FAJS – Relações Internacionais
raphael.spode@gmail.com
Luciano da Rosa Muñoz – FAJS – Relações Internacionais
lmunoz1984@hotmail.com
Desde o surgimento das Relações Internacionais, enquanto disciplina acadêmica, até suas
fases subsequentes, diversas controvérsias permeiam o pensar sobre a política mundial.
Desde 1990 aos dias atuais, uma literatura dedicada a estudar a história intelectual
da disciplina tem surgido, a fim de repensar os mitos fundacionais, os estereótipos, as
controvérsias e as inconsistências que constituem a disciplina. O Núcleo de Estudo e
Pesquisa do Pensamento Político e Humanidades é um espaço único no curso de Relações
Internacionais do UniCEUB. Sua destinação é reunir alunos e professores interessados no
aprimoramento de seu senso ético, de seu conhecimento cultural e do seu olhar filosófico
em torno das principais questões políticas e sociais da atualidade. Reconhece-se que o
aprimoramento individual pode ser realizado por intermédio da imersão na história das
ideias, pois, ao contato com textos filosóficos de autores conhecidos e desconhecidos, é
possível repensar a própria conduta, ou melhor, a atitude ética, mental e comportamental
consigo e com os semelhantes. Nesse sentido, o NEPEP propõe ser uma “terapia”, em que
alunos e professores, ao mesmo tempo em que recuperam textos filosóficos, repensam suas
atitudes mentais e comportamentais. Durante o primeiro semestre de 2016, os integrantes
do NEPEP revisitaram o pensamento cínico e epicurista, consagrada por abordagens pósestruturalistas das Relações Internacionais como importante alternativa às ideias vigentes.
Ao mesmo tempo em que essa linha de pensamento revela nova ética, também demonstra o
valor da philia, isto é, da amizade no processo de renovação e amadurecimento das relações
humanas, em tempos de crise moral. Portanto, o núcleo propõe o resgate de tradições, obras
e pensadores clássicos e modernos, ocidentais e orientais, da arte e da literatura, para aguçar
a sensibilidade dos alunos e desenvolver sua capacidade de compreender melhor a condição
humana. Mas, aliando razão, intuição sensitiva e o resgate de tradições, o núcleo procura
refazer caminhos e rever as possibilidades existentes para as Relações Internacionais
enquanto disciplina acadêmica e as relações humanas num mundo em transição.
Palavras-Chave: História intelectual. História do pensamento internacional. Ética. Relações
internacionais.
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PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PROVID
Camilla de Magalhães Gomes - UniCEUB – FAJS – Direito
camilla.gomes@uniceub.br
O PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PROVID – é fruto de parceria
firmada desde 2012, entre o UniCEUB, o TJDFT, a DEAM e a Secretaria de Segurança Pública
do DF. O PROVID é fonte de importantes discussões sobre o fenômeno da violência doméstica
e seu tratamento no sistema de justiça criminal, além da relevância da atuação conjunta dos
órgãos e da colaboração da universidade – por meio da extensão e da pesquisa – para essa
atuação. A realidade do sistema de justiça criminal no Distrito Federal e, em especial, do
tratamento dado à violência de gênero no ambiente doméstico e familiar pelos órgãos e pelas
instituições da capital federal merece destaque seja pelas iniciativas do Fórum do Núcleo
Bandeirante, seja pela existência de boas práticas fomentadas no âmbito da DEAM, seja pela
constituição de um campo de pesquisa acadêmico-cientifica de referência no DF. Assim, na
integração entre os parceiros - TJDFT, SSP-DF, DEAM e UniCEUB – são representados órgãos
do sistema de justiça criminal e a universidade com a preocupação de, com o investimento
no trabalho conjunto e na interdisciplinaridade, ser, aos poucos, superado cada um dos
desafios no enfrentamento da violência de gênero. No primeiro semestre de 2016, o PROVID
ampliou suas atividades. Além da prestação de orientação jurídica e psicológica às mulheres
em situação de violência doméstica que comparecem à DEAM, também foram realizadas
3 oficinas em escolas de ensino para jovens e adultos, estudos de caso sobre o projeto
PROVID-PM, que consiste no acompanhamento do cumprimento das medidas protetivas
pela Polícia Militar do DF, e pesquisa para levantamento de dados sobre feminicídios no
DF. As alunas extensionistas tiveram intensa dedicação ao projeto e relatam o impacto de
uma atividade acadêmica que concilia o estudo de um tema tão relevante socialmente e
a atuação junto à comunidade após a preparação teórica. O projeto mostrou ser capaz de
gerar sensibilização aos temas de gênero e violência de gênero de modo geral e no ambiente
doméstico em específico, preocupação com a prestação da orientação às mulheres, com
atenção para a necessidade de evitar a revitimização pela instrumentalização das mulheres,
integração dos cursos de Direito e Psicologia, satisfação pela participação em oficinas em
escolas, destacando a importância do diálogo com os participantes que apresentaram
dúvidas, perguntas e debateram o tema da violência doméstica com as alunas da extensão,
aprendizado durante as atuações em campo para a realização do estudo de caso, com visitas
às Varas de Violência Doméstica e entrevistas com atores do sistema de justiça. O PROVID
é bem avaliado pelos parceiros a cada semestre, e, nesse último, além da satisfação com as
atividades comumente realizadas, merece destaque a realização das oficinas no âmbito de
outro Projeto do TDFT – “Maria da Penha vai às escolas” – atingindo 340 estudantes com
avaliação bastante positiva de participantes, estudantes e instituições envolvidas.
Palavras-Chave: Lei Maria da Penha. Violência de gênero. Sistema de Justiça.
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PROJETO DE INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ACADÊMICAS – PIFLA
Erika Lisboa – UniCEUB – FATECS – Administração
erika.lisboa@uniceub.br
Erika Costa Vieira Gagliardi – UniCEUB – FATECS – Administração
erika.gagliardi@uniceub.br
Com o objetivo de acolher os calouros e promover a sua integração com os veteranos, o Projeto
de Integração e Formação de Lideranças Acadêmicas – PIFLA proporciona a troca de experiências
entre alunos e professores. O projeto visa interferir, positivamente, no desenvolvimento, no
estabelecimento de vínculo com o curso escolhido e, consequentemente, na redução da evasão
dos alunos do primeiro semestre. Desta forma, o PIFLA é realizado junto aos alunos recémchegados, equivalentes ao 1° semestre, e aos que estão nos últimos semestres do curso de
Administração do UniCEUB. Constata-se que, por mais que os professores sejam atenciosos
e que a coordenação esteja disponível, os alunos podem sentir-se deslocados. A tentativa de
aproximar os alunos está relacionada com a diminuição do incômodo e da angústia sentidos
pelos calouros. Por meio do PIFLA, propôs-se estabelecer uma troca, promover conversas
sobre problemas e identificar soluções sobre o mercado de trabalho e a situação de um jovem
administrador recém-formado. Para o aluno mais novo, é uma oportunidade de ser acolhido por
um mais experiente e, para este, é a oportunidade de passar seus conhecimentos e colaborar,
de forma efetiva, para o desempenho de seu colega de curso. Sendo assim, o objetivo do projeto
consiste em contribuir para a conexão dos alunos e estabelecer uma relação colaborativa, de
forma a gerar uma atividade que proporcione a troca de experiências e a discussão de assuntos
curriculares e o apoio a dificuldades durante o curso. Outro objetivo é desenvolver, nos alunos
veteranos, competências relacionais, conversacionais e de liderança. Para atender aos objetivos
de integração e de desenvolvimento dessas competências, foram desenvolvidas as seguintes
atividades: tour guiado pelo UniCEUB, com o objetivo de mostrar as instalações e as atividades
que a instituição oferece; visita técnica ao Edifício União para interação e conhecimento com
a empresa júnior e com a incubadora de empresas por meio de palestras de empresários
incubados; realização de workshop de preparação para o mercado de trabalho; planejamento de
ações profissionais; palestras com administradores de Brasília. Os resultados obtidos ao final do
primeiro ano consistiram, para os alunos veteranos, no desenvolvimento de habilidades técnicas,
tais como, conhecimento da instituição e de ferramentas para a inserção no mercado; habilidades
de liderança; habilidades interpessoais; além de 25 horas complementares para cada aluno que
concluiu todas as atividades previstas. Para os alunos calouros, houve um ganho significativo
no tocante à formação de networking com os alunos de semestres mais adiantados e a maior
facilidade de obter conhecimento sobre a instituição, mediante as experiências dos demais
alunos e das visitas técnicas. Em decorrência do Projeto, alunos foram contratados para estágios
já no primeiro semestre, após a vivência nas atividades desenvolvidas, e outros relataram que
iniciaram o planejamento de empreendimento próprio. Por último, para o curso de Administração,
um dos benefícios do Projeto é a diminuição da evasão de alunos do primeiro semestre do curso.

Palavras-Chave: Integração. Desenvolvimento de habilidades de liderança. Evasão.
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PROJETO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE MENTAL – PRISME
Tania Inessa Martins de Resende – UniCEUB – FACES –Psicologia/Enfermagem
tania.resende@uniceub.br
O presente projeto, embasado em uma compreensão da saúde mental como campo de
atuação multiprofissional, propõe a realização de atividades práticas e conjuntas em
instituições de saúde mental que possam permitir o desenvolvimento por parte dos alunos
de diferentes cursos de um pensamento crítico-reflexivo sobre o campo da saúde mental,
por meio da atuação interdisciplinar. Mediante atividades práticas e psicossociais que
permitam entrar em contato com o sujeito em sofrimento e as pessoas com transtornos
mentais, são produzidos novos sentidos nesta área de conhecimento, articulando a saúde
mental com os processos de subjetivação na contemporaneidade, nas dimensões de saúde,
qualidade de vida, inclusão social e direitos humanos. O projeto, quanto ao cliente, visa
atender as necessidades de reabilitação psicossocial de pessoas em sofrimento psíquico
grave e as demandas das instituições de saúde mental, contribuindo para a construção de
práticas emancipadoras em saúde mental no Distrito Federal. Neste sentido, o presente
projeto articula-se com o objetivo maior da política nacional de saúde mental do Ministério
da Saúde, a saber, a inclusão social. Assim, os alunos desenvolvem o trabalho interdisciplinar,
guiado pela seguinte reflexão: como meu campo de saber específico, em articulação com
outros saberes, pode contribuir para a reabilitação psicossocial de pessoas com sofrimento
psíquico grave, ajudando-as em sua efetiva reinserção social? Mediante atividades práticas
na comunidade, busca-se desenvolver habilidades específicas nos alunos, preparandoos para realizar estágio na área de saúde mental. Mediante o vínculo com as pessoas
em sofrimento psíquico, os alunos têm-se destacado no esforço de construir espaços de
interlocução e diálogo, com o objetivo de construir práticas emancipadoras. Em especial,
destaca-se como diferencial deste projeto o efetivo exercício de atividades conjuntas
entre diferentes campos de saber, propiciando ao aluno o desenvolvimento de habilidades
necessárias para o desafiador trabalho multiprofissional interdisciplinar. Do ponto de vista
da instituição de ensino, o projeto fundamenta-se no esforço necessário e inadiável de
preparar os alunos para o trabalho interdisciplinar. A proposta do grupo interdisciplinar é
realizar ações que permitam repensar atitudes e definir estratégias que afirmam a condição
de cada participante como integrante do processo de respeito e de valorização da dignidade
da pessoa humana.
Palavras-Chave: Saúde mental. Interdisciplinaridade. cidadania.
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PROJETO UNICON - NÚCLEO DE ESTUDOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR
Ricardo Morishita Wada – UniCEUB – FAJS – Direito
ricardo.morishita@uniceub.br
O Núcleo de Estudos de Direito do Consumidor tem como objetivo o desenvolvimento
de atividades centradas no conhecimento do Direito do Consumidor, buscando-se,
paralelamente, a realização de atividades voltadas para a comunidade do Distrito Federal.
No primeiro semestre, a proposta foi capacitar os/as alunos/as para as operações on-line de
direito do consumidor, o conhecimento dos temas mais reclamados do mercado de consumo,
seus direitos e, principalmente, a forma de exercitá-los, para, assim, solucionar os problemas
e as crescentes demandas de consumo. O Núcleo de Estudos de Direito do Consumidor adota
como metodologia a exposição teorética e empírica dos temas necessários para análise,
tratamento e solução das reclamações no mercado de consumo. Na parte expositiva, houve
aulas iniciais de alinhamento do conhecimento necessário ao grupo e eventuais temas que
despertaram o interesse do grupo com convidados especialistas. Na parte empírica, houve a
análise de reclamações de casos individuais e atendimentos, orientações e informações para
a comunidade do UniCEUB. A execução do projeto mostrou-se satisfatória, pois permitiu
aos alunos a experiência com a efetividade dos direitos dos consumidores em ambiente
relativamente controlado que pudesse resultar numa avaliação reflexiva do texto normativo
e seu âmbito de aplicação. O contato direto com os conflitos de consumo representado pelos
casos apresentados e pelos atendimentos realizados foi transformador para a compreensão
dos alunos do programa. A efetividade do direito do consumidor foi examinada, e o resultado
positivo de alguns encaminhamentos foi importante para reafirmar o sentimento de
realização da norma – o respeito aos direitos como uma construção de cidadania. Outro
elemento inovador no processo foi a utilização da plataforma consumidor.gov.br, um sistema
on-line do Ministério da Justiça que interliga órgãos de defesa do consumidor de todo o Brasil
e permite ao consumidor promover, diretamente, suas demandas por meio da internet.
Conhecer a plataforma, suas funcionalidades, seus requisitos e mecanismos operacionais foi
importante, pois habilitou, tecnicamente, os alunos para operarem o sistema e procederem à
orientação e aos atendimentos. Registre-se que, no caso dos atendimentos, cada consumidor
poderia, por ele próprio, utilizar a plataforma, pois ela é pública. Apenas nos casos em que foi
solicitado um apoio é que houve a participação dos alunos. Os mecanismos de comunicação
da sociedade da informação são importantes, pois permitem, de uma forma empírica, a
compreensão da sua racionalidade e a habilitação imprescindível no mercado de consumo
atual. Entretanto, o conhecimento substantivo das normas existentes e sua aplicação foram
decisivos para a elaboração dos problemas e a apresentação dos pedidos de reparação.
Palavras-Chave: Direito do Consumidor. Aplicação da proteção ao consumidor. Atendimento
eletrônico.
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PROJETOS DE GESTÃO AMBIENTAL
Andrea Marilza Libano – UniCEUB – FACES – Ciências Biológicas
andrea.libano@uniceub.br
Carlos Alberto da Cruz Júnior – UniCEUB – FACES – Medicina Veterinária
carlos.alberto@uniceub.br
O projeto Gestão Ambiental do UniCEUB, desde 2011, contribui para o gerenciamento dos
programas ambientais da instituição e atende a alunos extensionistas dos diferentes
cursos. Os alunos atuam na busca por empresas parceiras, para melhorar o gerenciamento
de resíduos, na educação, na sensibilização ambiental, no monitoramento e na ampliação
dos programas e das ações ambientais na instituição, além da produção de materiais
informativos e da atualização de dados para elaboração de relatórios gerenciais. No primeiro
semestre de 2016, as atividades da Gestão Ambiental estiveram voltadas ao atendimento
à demanda de setores da instituição para triagem e destinação correta de resíduos. Foram
realizadas capacitações mensais para apresentação da política e dos programas de Gestão
Ambiental do UniCEUB aos novos colaboradores, totalizando 61 colaboradores capacitados.
Realizou-se palestra para duas turmas do curso de Nutrição sobre o tema Gestão ambiental
e sustentabilidade na formação do nutricionista, além de atendimento a visitas técnicas aos
programas da instituição para funcionários e alunos do UniCEUB. A Gestão Ambiental
participou do evento TEIAS durante a exposição na tenda com apresentação de duas empresas
parceiras do UniCEUB que trabalham com reciclagem de material (Mãos que Criam – produção
de ecobag e UnB – reciclagem de bituca para produção de papel). No campus de Taguatinga,
foram feitas intervenções na Semana da Responsabilidade Social que resultaram na maior
participação dos setores com recolhimento de papel, papelão plástico e bitucas de cigarro,
resíduos eletrônicos e envio para o campus da Asa Norte. Os extensionistas participaram de
visitas técnicas a empresas de reciclagem no DF e de elaboração de materiais informativos
com síntese de ações ambientais da instituição. A gestão participou do planejamento para
implantação do projeto de eficiência energética (parceria entre UniCEUB e CEB) junto ao
curso de Engenharia Elétrica, e a infraestrutura ficou responsável pelo descarte correto de
resíduos e lâmpadas. Deu-se continuidade ao processo de revitalização do Museu de Geologia
com contagem do número de peças a ser identificadas, levantamento de custos e envio de
propostas. Realizou-se nova parceria com a empresa HP para destinação de impressoras
e cartuchos HP para destruição com entrega de laudo técnico e recolhimento, sem custo
e com certificado de envio de materiais. Ao todo, foram enviados às devidas empresas de
reciclagem: 10,8 kg de bitucas (Asa Norte e Taguatinga), 249 kg de cabos de rede, 2.272
unidades de lâmpadas e 131 reatores, 1.348 unidades de eletrônicos, 268 cartuchos e
sete impressoras, 12.920,9 kg de resíduos recicláveis (papel, plástico, papelão, alumínio,
tetrapak). Os programas ambientais do UniCEUB têm apresentado efetividade crescente
na participação da comunidade e contribuem para a logística reversa de matéria-prima, a
geração de emprego e renda e o desenvolvimento sustentável.
Palavras-Chave: Gestão ambiental. Resíduo. Programas ambientais.
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PROSPECÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
Marcelo Antonio Lisboa Cordeiro – UNICEUB – FATECS – Administração
marcelo.lisboa@uniceub.br
Roberto Ávila Paldês – UNICEUB – FATECS – Administração
roberto.paldes@uniceub.br
Mauro Castro de Azevedo e Souza – UniCEUB – FATECS – Administração
mauro.castro@uniceub.br
Iniciado no 2º semestre de 2012, no curso de Administração da Faculdade de Tecnologia
e Ciências Sociais Aplicadas (FATECS) do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, o
Projeto de Extensão Prospecção de Tecnologias de Informação e Comunicação (Projeto TIC)
representa iniciativa para impulsionar o uso de recursos tecnológicos atuais em proveito
do aprimoramento de processos pedagógicos do UniCEUB. O Projeto TIC tem-se dedicado,
portanto, a investigar tecnologias que possam ser aplicadas pedagogicamente, apresentando
experiências positivas para disciplinas e cursos que se vinculam ao Projeto. Recentemente,
mediante a alta complexidade que esse tipo de tarefa exige, o Projeto TIC desenvolveu
metodologia de implantação de novas tecnologias baseada em Rogers, autor que descreve
o “processo de decisão de inovações” em cinco etapas: conhecimento, persuasão, decisão,
implementação e confirmação. Em outras palavras, as atividades desenvolvidas no Projeto
TIC devem ser avaliadas de acordo com esse amplo processo de inovação. Nesse contexto,
destacam-se as ações desenvolvidas no 1º semestre de 2016 no escopo do Projeto: realização
de visita técnica ao Hacka Truck, um espaço tecnológico e itinerante de aprendizagem;
avaliação e recusa da plataforma Google for Education; solicitação e acompanhamento da
implantação do aplicativo WPS Office nos dispositivos móveis incorporados pela FATECS
e condicionados em sala de aula específica; teste e aprovação do software de Business
Intelligence (BI) QLIK SENSE na disciplina Cenários de Negócios e Formulação de Estratégias;
disponibilização de solução específica para implantação do software QLIK SENSE junto ao
Programa CONSAC do curso de administração da FATECS; apresentação do artigo Jogo de
simulação empresarial no contexto universitário: um estudo de caso, de autoria dos professores
Roberto Paldês e Angélica Calazans, no Simpósio Intertech 2016 – XIV Conference on
Engineering and Technology Information. Com base nesse conjunto de atividades, é possível
afirmar que o Projeto TIC age em todas as etapas do processo de decisão de inovações.
Com base nessa nova metodologia, é possível obter maior controle sobre o gerenciamento
de inovações tecnológicas que tragam melhorias a processos de ensino-aprendizagem do
UniCEUB.
Palavras-Chave: Prospecção. Tecnologias de Informação e Comunicação. Decisão de
inovações.
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REPRESENTANTES DE TURMA: FORMAÇÃO DO LÍDERES
Renata Innecco Bittencourt de Carvalho – UniCEUB – Diretoria Acadêmica e FATECS –
Comunicação
renata.carvalho@uniceub.br

O projeto de extensão Representante de turma: formação de líderes tem como objetivo geral
garantir que a aptidão para o exercício da cidadania esteja presente no perfil dos egressos
de todos os cursos de graduação do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB permitindo
a participação crítico-reflexiva regida pelos princípios universais dos futuros profissionais
como sujeitos da democracia representativa e agentes de políticas públicas nacionais.
Além das participações nos colegiados, todas as turmas dos cursos de graduação indicam
seus representantes, visando fortalecer a gestão democrática promovida pelo UniCEUB
mediante a ampliação do intercâmbio de ideias, reflexões e experiências entre alunos,
professores, coordenadores e diretores, valorizando a representação estudantil nos vários
níveis de representatividade. O projeto tem um Grupo de Estudos e Trabalho formado
por docentes indicados pelos coordenadores dos cursos de graduação do UniCEUB que
desenvolve, prioritariamente: a) ações de comunicação para toda a comunidade interna,
visando à conscientização da função político-pedagógica da representatividade de turma
pela participação em elaboração, gestão e desenvolvimento dos projetos educativos e
curriculares de cada curso; b) atividades extensionistas voltadas aos representantes e aos
vice-representantes de turma, relacionadas aos seguintes temas prioritários: liderança
participativa, atitude ética, legitimidade, avaliação e mediação de conflitos. Além das
atividades já desenvolvidas, há mais de 15 anos, pelos coordenadores de todos os cursos de
graduação do UniCEUB, com a reformulação do projeto, em 2015: a) foi publicada a Cartilha
do Projeto Representante de Turma; b) foram desenvolvidos produtos de comunicação para
divulgação do projeto; c) foi criada uma página do projeto em rede social para participação dos
representantes de turma com monitoramento de docente do UniCEUB; d) foram realizadas
oficinas temáticas para representantes e vice-representantes de turma do 2º semestre de
2015 e do 1º semestre de 2016.
Palavras-Chave: Educação superior. Representante de turma. Formação de lideranças.
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VALE A PENA - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO PFDF - PRESÍDIO FEMININO DO
DISTRITO FEDERAL
Jairo Furtado Nogueira - UniCEUB – FATECS – Engenharia Civil
jairo.nogueira@uniceub.br
Jocinez Nogueira Lima - UniCEUB – FATECS – Engenharia Civil
jocinez.lima@uniceub.br
Maruska Tatiana Nascimento da Silva - UniCEUB – FATECS – Engenharia Civil
maruska.silva@uniceub.br
O trabalho consiste no desenvolvimento de um projeto e acompanhamento da obra para
ampliação da Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP) e revitalização de dois blocos atualmente
desativados e um projeto de uma cozinha industrial do Presídio Feminino do Gama. Os
recursos financeiros são provenientes do Fundo Penitenciário do DF. Com a reforma, serão
criadas 100 vagas na penitenciária e 46 leitos na ATP, o que reduzirá a superlotação no
presídio. Esta intervenção havia sido solicitada pela Promotoria de Execuções Penais do
DF. O projeto permitirá a ressocialização de presos que trabalharão na construção de um
bloco da ATP e a recuperação do espaço abandonado, há cerca de 27anos. A obra será
executada por presidiários e acompanhada pelos alunos e professores universitários. Para
os presidiários, os dias trabalhados também contarão para a remição da pena, na proporção
de 3 dias trabalhados por um dia de pena. Para os alunos do curso de Engenharia Civil,
proporcionará a oportunidade da prática, da elaboração de projeto de implantação e
restauração com supervisão da obra, propiciando o desenvolvendo do aprendizado da sala
de aula, utilizando conhecimento de desenho técnico, ferramenta computacional (autocad),
estrutura, elétrica, hidráulica, incêndio e levantamento de quantitativo, além da prestação
de serviço à sociedade, fazendo uma obra de qualidade com baixo custo. Inicialmente, foram
feitas visitas técnicas para avaliação e levantamento das áreas e dos elementos estruturais
a ser restaurados e ampliados com a preocupação de desenvolver um projeto que atenda
as necessidades dos funcionários e presidiários. Como resultado, foi inaugurado o setor
de tratamento psiquiátrico, onde estiveram presentes a Empresa Júnior Projetos, que fez
ajustes nos projetos, com o as built, que consiste no levantamento de todas as medidas
existentes nas edificações, transformando as informações aferidas em um desenho técnico
que irá representar a atual situação de dados e trajetos de instalações elétricas, hidráulicas,
estrutural, etc. Desta forma, cria-se um registro das alterações ocorridas durante a obra,
facilitando a manutenção de futuras intervenções. Este projeto tem o objetivo de melhorar
a formação dos alunos, tendo em vista o aprendizado de sala de aula aliado à prática da
engenharia civil.
Palavras-Chave: Elaboração de projetos. Normas. Acompanhamento de obras e as built.
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VALORIZAÇÃO DOS ALIMENTOS REGIONAIS
Alessandra Santos dos Santos – UNICEUB – FACES – Gastronomia
alessandra.santos@uniceub.br
Marcelo Kazantzi Fonseca Ribeiro – UNICEUB – FACES – Gastronomia
marcelok.fonseca@gmail.com
Mauricio Mitsuo Ogoshi – UNICEUB – FACES – Gastronomia
kurodayogoshi@hotmail.com

A Torre de TV de Brasília é um dos principais monumentos da capital federal, projetada pelo
arquiteto e urbanista Lúcio Costa, com 230 metros de altura e um mirante de 75 metros do
solo, localizada na área central do Plano Piloto. Da Torre, pode-se ter uma visão privilegiada
da Esplanada dos Ministérios, dos Setores Hoteleiros Norte e Sul, do Estádio Nacional
de Brasília, do Autódromo Nelson Piquet, do Lago Paranoá e de Regiões Administrativas
do Distrito Federal. Neste espaço, há a Feira de Artesanato, que tem quase 40 anos de
existência, atrai turistas e muitos brasilienses, tem mais de 500 bancas, onde é possível
encontrar acessórios para decorar casa, roupas, bijuterias feitas com pedras, artes plásticas,
vários tipos de artesanato, além de uma Praça de Alimentação com várias refeições regionais,
como, por exemplo: acarajé, tapioca, pastéis, milhos, entre outras. A Praça de Alimentação
recebe trabalhadores que circulam em áreas próximas e aproveitam a variedade de alimentos
ofertados. Fazer a refeição em feiras é uma prática comum no Distrito Federal, e, para que
esse processo seja validado, buscou-se a origem das feiras, que, no princípio, tinham a
finalidade de trocas de produtos excedentes. No Brasil, as feiras multiplicaram-se à época
do Brasil colônia, tendo grande importância no abastecimento dos primeiros adensamentos
humanos. As feiras persistem como um traço sociocultural que identifica regiões e realidades
distantes e, nos tempos modernos, diferenciam-se cada vez mais. Diversas visitas técnicas
foram realizadas à Feira da Torre de TV, a fim de pesquisar o que há de gastronomia brasileira.
Trata-se de um trabalho de extensão que necessita constante acompanhamento, mas que
tem apresentado significativas mudanças comportamentais.
Palavras-Chave: Gastronomia. Valorização de alimentos regionais. Feira. Distrito Federal.
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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS – VICAJ
Selma L. N. Sauerbronn de Souza – UNICEUB – FAJS – Direito
selma.souza@uniceub.br
Betina Günther Silva – UNICEUB – FAJS – Direito
betina.silva@uniceub.br
O projeto Violência contra crianças, adolescentes e jovens – VICAJ encontra-se no marco do
Observatório Direito e Políticas Públicas do Núcleo de Atividades Complementares da Faculdade de
Ciências Jurídicas e Sociais e, seguindo a tipologia da Política Institucional de Extensão, insere-se na
linha Programática “Direitos de Grupos Sociais”, no Eixo do Observatório, Infância, Adolescência e
Juventude. Uma das suas vertentes é a violência sexual, fruto de parceria com o Conselho Nacional
da Indústria, a Federação da Indústria, o Serviço Social da Indústria, por meio do Projeto VIRA VIDA,
voltado à promoção da inclusão social do grupo vitimizado. Além da violência sexual, o projeto de
extensão tem vertente no âmbito da violência intrafamiliar. Ao longo do primeiro semestre de 2016,
o projeto desenvolveu três ações: sensibilização da comunidade acadêmica no dia 18 de maio, Dia
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças, Adolescentes e Jovens, realizada
nos campi da Asa Norte e de Taguatinga, com entrega de folder elaborado pelos alunos e organização
de palestra sobre a temática, em parceria com a OAB-DF; formatação e realização de duas oficinas
em escolas de ensino fundamental sobre Direitos Fundamentais e Violência Doméstica, em parceria
com o Projeto de Extensão PROVID, por meio de uma oficina lúdica denominada Caça ao tesouro;
exposição à Coordenação do Projeto VIRA VIDA, à coordenadora e aos representantes de entidades
governamentais e não governamentais de 8 países da América Latina e da América Central, sobre o
sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente e a política brasileira de enfrentamento
à violência. O Projeto VICAJ atendeu 75 alunos dos cursos de Direito e Psicologia, 2 docentes, 9
coordenadores e representantes de entidades não governamentais relacionados ao Projeto VIRA
VIDA, 460 crianças e adolescentes alunos do ensino fundamental, 120 alunos de variados cursos do
UniCEUB que participaram de palestra organizada pelo Projeto VICAJ, 2 palestrantes e a comunidade
acadêmica dos campi da Asa Norte e de Taguatinga, no total 668 pessoas envolvidas diretamente
e outras indetermináveis, pois houve divulgação nas redes sociais e pela TV UniCEUB, em matéria
específica sobre a temática violência. Os produtos obtidos foram os seguintes: confecção de banners
para o dia 18 de maio; confecção de folder sobre o tema, com dados e informações, no total de
1.500 distribuídos nos campi; confecção de camisetas para o Projeto com organização de banco de
imagens e a parceria do grupo Vejo Flores em Você; formatação e realização de duas oficinas lúdicas
sobre o tema Direitos Fundamentais e Violência Doméstica; slides da apresentação sobre o Sistema
de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Violência; artigo científico em elaboração.
As atividades desenvolvidas têm aderência à Proposta Pedagógica do curso de Direito, pois, além de
fortalecer o escopo da parceria e a integração com o Projeto Violência Doméstica (PROVID), permitiu
maior contato dos alunos extensionistas com as diferentes realidades sociais, quanto à dimensão
dos problemas e à complexidade das estratégias de interferência indicadas no plano normativo.

Palavras-Chave: Violência sexual contra crianças e adolescentes. Direitos humanos. Políticas
públicas.

254

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

UNICEUB– ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EJA
Norma D’ Albuquerque Augusto– UniCEUB – Núcleo de Apoio ao Discente
norma.augusto@uniceub.br
O projeto UniCEUB - alfabetização e letramento na EJA tem o compromisso com a formação integral
do ser e o resgate de valores essenciais à vida humana, priorizando a inclusão e a responsabilidade
social. Vinculado à Assessoria de Extensão e Integração Comunitária da IES, tem como objetivo
participar do enfrentamento da inclusão social e da sustentabilidade do país no que se refere a
alfabetizar e letrar a população jovem e adulta não alfabetizada. Como metodologia, escolheuse o método independente de trabalho que consiste em realizar tarefas dirigidas e orientadas
pelo professor capacitador para que os alunos aprofundem conhecimentos. Para apresentar os
diferentes aspectos da alfabetização de jovens e adultos, a proposta visa discutir as ideias de
Maria Montessori (1950), Piaget (1960), Paulo Freire (1965), Vygotsky (1980), Emília Ferreiro
(1983), Ana Teberosky (1985), Esther Grossi (1990), autores que norteiam a base metodológica
das atividades desenvolvidas durante as aulas. De acordo com o Plano Nacional de Educação
– PNE, o objetivo é oferecer oportunidades educacionais a quase 13 milhões de brasileiros
com mais de 15 anos que, na PNAD/IBGE de 2014, autodeclaram-se analfabetos e garantir
que jovens e adultos com escolaridade baixa ou de qualidade insuficiente aprimorem suas
habilidades de leitura, escrita e compreensão da linguagem matemática, de modo a assegurar
suas possibilidades de desenvolvimento pessoal e social. Estes são desafios urgentes que se
impõem às políticas educacionais, às redes de ensino e a toda sociedade brasileira. O UniCEUB
desempenha papel fundamental na sociedade e tem a consciência de que 27% dos brasileiros se
declaram analfabetos e que o Brasil é o 8º país com o maior número de analfabetos. A capacitação
dos alfabetizadores tem como princípio metodológico a construção coletiva de conhecimentos, a
vivência e o planejamento das intervenções didáticas. Ao alfabetizador pressupõe-se o trabalho
de organizar a instrumentalização teórica e prática, para assegurar os modos de articular o
processo de ensino e aprendizagem e recriar a prática de ensino própria, de forma a torná-la
reflexiva e crítica. Preparando e construindo a prática pedagógica com base nos teóricos citados
e na metodologia organizada para essa capacitação, a equipe pedagógica estrutura a proposta de
formação de alfabetizadores com o objetivo de atender aos temas organizados para os encontros.
Assim, as aulas são preparadas, levando em consideração o conhecimento acumulado no campo
da alfabetização, dos construtos pedagógicos adquiridos durante o processo e da integração
dos participantes numa perspectiva dialética, com ênfase na troca de saberes e experiência e na
construção das práticas pedagógicas das diferentes metodologias. Para conseguir os fins a que
se destina, a capacitação dos agentes alfabetizadores é organizada em 70 horas, distribuídas em
35 aulas, com 2 horas de duração. Os momentos presenciais incluem aulas teóricas, atividades
práticas em grupo e individuais, oficinas para confecção de materiais, simulações de situações
de sala de aula e dinâmicas de grupo interpessoais, intragrupais e intergrupais. A participação
voluntária do corpo discente e da comunidade representa esforço conjunto para a consecução
dos quatro pilares da educação definidos na Conferência da UNESCO – Relatório da Comissão
Internacional sobre Educação para o Século XXI (2001): aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a ser.

Palavras-Chave: Letramento. Jovens e adultos. Alfabetização.

255

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL E INTERNACIONAL
João Paulo Santos Araújo – UniCEUB – FAJS – Relações Internacionais
joao.Araujo@uniceub.br
A atividade acadêmica no Brasil neste início de século consolida uma tendência comum em
outros grandes centros, como Europa e Estados Unidos: a internacionalização da formação
discente e as parcerias internacionais. Muitas instituições oferecem aos estudantes
oportunidades de vivência em outras regiões nacionais e outros países, a fim de proporcionarlhes contato com diferentes manifestações culturais e chance de complementar seus
estudos de maneiras diversificadas. Para a cultura acadêmica, o contato com outras
realidades e outras tecnologias propicia a ampliação do pensamento acadêmico e de
inovação científica. O UniCEUB teve a oportunidade de participar de convênios de mobilidade
nacional e internacional com mais de 10 acordos com universidades estrangeiras. Destacase, também, a frutífera parceria com o Banco Santander, que, entre os anos de 2014 e 2015 e
o primeiro semestre de 2016, ofertou 18 bolsas de estudos para discentes e uma bolsa para
docente do UniCEUB. Em razão disso, a Instituição vivencia a demanda por novos serviços,
como o acolhimento de estudantes e professores inseridos na mobilidade.
Assim, nos últimos dois anos, a Agência UniCEUB de Mobilidade, vinculada à Assessoria
de Extensão e Integração Comunitária, associada à Diretoria Acadêmica, centralizou
as iniciativas institucionais voltadas à mobilidade e aos acordos internacionais, buscou
aprimorar os convênios já existentes e oferecer atendimento personalizado aos discentes
e aos docentes interessados. O objetivo para 2016 é fortalecer as parcerias existentes,
firmar acordos estratégicos com instituições de ensino que demonstrem excelência em sua
atividade acadêmica e inserir um número maior de participantes nos programas por meio da
publicação de editais.
Palavras-Chave: Agência de Mobilidade. Intercâmbio. Internacionalização.
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A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO CONDOMÍNIO PORTO RICO, SANTA MARIA/DF,
COMO ESSENCIAL À GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DE SEUS
MORADORES
Aluna: Adriana Morato Fontenelle
Orientador: Paulo Afonso Cavichioli Carmona
Mestrado em Direito
Contatos: adrianafontenelle@ymail.com
A dissertação visa empreender um estudo teórico e uma pesquisa de campo a respeito da
necessidade de realizar a regularização fundiária do Condomínio Porto Rico, localizado em
Santa Maria, Distrito Federal, como forma de efetivar o Direito Fundamental à Moradia,
previsto na atual Constituição Federal, aos seus ocupantes. Tendo em vista que a ocupação
irregular existe há mais de 16 anos, conta, atualmente, com mais de 20 mil moradores de
baixa renda e não atende sua população de forma digna. Apesar de estar em trâmite um
processo de regularização fundiária do local desde o ano de 2008, o processo ainda não foi
concluído, não permitindo à sua população o pleno acesso aos serviços essenciais, como
saneamento básico. Acredita-se que o Governo do Distrito Federal abandonou Porto Rico,
como ocorre em tantos outros casos, por falta de interesse, por tratar-se de moradia de
população de baixíssima renda.
Palavras-Chave: Moradia. Porto Rico. Regularização.
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OS REFLEXOS DA ATUAÇÃO MERAMENTE LEGALISTA DO TCU
NO MONITORAMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA
DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA
Aluna: Ana Cláudia Rodrigues Nerosky Ribeiro
Orientador: Antonio Henrique Graciano Suxberger
Mestrado em Direito
Contatos: ananerosky@gmail.com
Trata-se de estudo da atuação do Tribunal de Contas no monitoramento de políticas públicas,
em especial, da política pública de desoneração tributária, de modo a avaliar a correlação
entre a atuação do TCU e o possível desvirtuamento da política pública. Como hipótese, temse que a atuação meramente legalista do TCU pode acarretar o esvaziamento do interesse
primário do legislador. Para comprovar as hipóteses, será analisada a política pública de
desoneração tributária, as decisões do TCU a respeito do tema e os reflexos da judicialização.
Atualmente, a dissertação encontra-se em fase de levantamento de dados.
Palavras-Chave: Desoneração tributária. Política Pública. TCU.
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MINERAÇÃO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS
MEDIANTE A LEI 9.985/2000.
Aluno: André Ricardo Rosa Leão
Orientadora: Marcia Dieguez Leuzinger
Mestrado em Direito
Contatos: andreleaoadv@gmail.com
A mineração é uma atividade indispensável para o desenvolvimento, mas independentemente
do método utilizado, provoca danos irreparáveis ao meio ambiente. A situação agrava-se
quando é praticada em Unidades de Conservação da natureza. A proteção destes espaços
tem amparo na Lei nº 9.985/2000, todavia as divergências de interpretação têm propiciado
que a mineração ocorra em unidades nas quais é questionável a sua legalidade. Desse modo,
inúmeros projetos de lei estão em andamento, tanto para a reformulação do Código de
Mineração, quanto para a modificação da legislação ambiental. Da análise geral, constatase que a Lei nº 9.985/2000 admite a mineração em tese, apenas em APA e ARIE, mas a
apreciação do caso concreto e a existência do licenciamento ambiental são determinantes
para a extração. Assim, será analisada a situação de cada UC com mineração e os respectivos
projetos de reformulação do Código de Mineração e SNUC.
Palavras-Chave: Mineração. Desenvolvimento. Meio Ambiente.
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ANÁLISE DOGMÁTICA, NORMATIVA, JURISPRUDENCIAL DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA
INSTITUÍDA PELO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Aluno: André Vilanova da Silva
Orientador: Carlos Bastide Horbach
Mestrado em Direito
Contatos: andre.vilanova@gmail.com
A dissertação visa discorrer sobre os supostos benefícios da contratação integrada. Tal
contratação, ao ser instituída, recebeu muitas análises favoráveis, relacionadas ao seu
potencial de diminuir os problemas inerentes à consecução de projetos pela administração,
a qual, pela sua ineficiência, em muitas situações, mostrava-se incapaz de elaborar projetos
básicos adequados, capazes de caracterizar, com razoável grau de precisão, o objeto
pretendido. Também foi alvo de críticas, pois, ao ser atribuídas ao contratado competências
para a elaboração e o desenvolvimento, tanto do projeto básico como do executivo, seguido
da execução de obras e serviços de engenharia em todas as suas etapas, existem problemas
inerentes a suposto choque de interesses, decorrentes de o mercado capitalista buscar
maximizar seus lucros, reduzindo, por consequência, seus custos. O trabalho visa, portanto,
analisar a matéria de modo abrangente, capaz de apresentar elementos objetivos, para
avaliá-la.
Palavras-Chave: Contratações públicas. Regime diferenciado. Análises.
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SISTEMA CONSTITUCIONAL MINERÁRIO: UM MODELO COMPARTILHADO DE
FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO NA ATIVIDADE
MINERÁRIA
Aluno: Antonio Carlos Tozzo Mendes Pereira
Orientador: Nitish Monebhurrun
Mestrado em Direito
Contatos: actozzo@hotmail.com
Este projeto de dissertação tem como escopo demonstrar que a Constituição Federal
inaugurou um sistema constitucional minerário. Atualmente, o que se percebe nas
publicações sobre o tema é uma análise pontual sobre as normas constitucionais que versam
acerca da atividade minerária por constitucionalistas, ambientalistas e minerários, o que
impede a solução para os conflitos existentes na atividade minerária. Assim, essas normas
formam um Sistema Minerário, o qual estabelece competências e responsabilidades para
todos os entes da federação, ainda que não estejam agrupadas em determinado título ou
capítulo da Constituição, mas esparsas no título de Organização do Estado, nos capítulos do
Meio Ambiente, da Ordem Econômica e dos Índios. Além disso, o fato de o minério ser um bem
de propriedade da União e suas pertinentes questões ambientais serem, em grande parte,
de âmbito estadual ou municipal, faz-se necessário que a produção legislativa minerária leve
o tema em consideração.
Palavras-Chave: Mineração. Responsabilização. Fiscalização.
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A JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ARTIGO 20 DA LOAS
Aluna: Camilla Lacerda da Natividade Marques
Orientador: Jefferson Carlos Carus Guedes
Mestrado em Direito
Contatos: camilla.natividade@gmail.com
O trabalho pretende analisar o fenômeno do ativismo judicial com o foco na compreensão
dos limites à atuação do Poder Judiciário, especialmente quanto à atividade judicante do
Supremo Tribunal Federal. Entre as limitações, foram destacadas: a observância da sua função
constitucional e o respeito aos precedentes, tendo em conta o contexto cultural, econômico
e histórico em torno do tema sob o qual se decidirá e as consequências das decisões. Para
exemplificar o fenômeno, foram estudados os julgamentos sobre a constitucionalidade do §
3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993 (Lei Orgânica de Assistência Social) pela Corte Suprema.
Palavras-Chave: Políticas Públicas. Inconstitucionalidade. LOAS.
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A EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA UNIVERSALIDADE DA COBERTURA
E DO ATENDIMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL NAS
COMUNIDADES QUILOMBOLAS: UM ESTUDO DE CASO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA
GROTÃO, NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA-TO
Aluna: Cândida Dettenborn Nóbrega
Orientador: Nitish Monebhurrun
Mestrado em Direito
Contatos: candidaadv1@hotmail.com
O estudo levanta a hipótese de que a não efetividade do princípio constitucional da
universalidade da cobertura e do atendimento da seguridade social fomenta a exclusão
social nas comunidades quilombolas e propõe um estudo de caso na comunidade quilombola
Grotão, no município de Filadélfia – TO. Para comprovação da hipótese, haverá aplicação de
questionários qualitativos e entrevistas na comunidade paradigma, pesquisa documental,
mormente bibliográfica e análise dos dados levantados. O trabalho encontra-se na fase
inicial de reformulação do sumário, da introdução, do primeiro capítulo e do levantamento de
material de pesquisa. As dificuldades encontradas são de pesquisa de todos os conceitoschave empregados no trabalho, de concatenação das ideias, de formulação da pesquisa de
campo.
Palavras-Chave: Efetividade. Seguridade social. Inclusão social.
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: LOGÍSTICA REVERSA SISTEMATIZADA POR
MEIO DOS ACORDOS SETORIAIS
Aluna: Carolina Flavia Freitas de Alvarenga
Orientadora: Marcia Dieguez Leuzinger
Mestrado em Direito
Contatos: carolinalvarenga@yahoo.com.br
Considerando a previsão do artigo 33, paragrafo 1o, da PNRS, e a do artigo 17, do Decreto,
pergunta-se quais grupos empresariais os instrumentos jurídicos previstos pretendem
abranger e se o legislador tinha intenção de que aqueles fossem celebrados no âmbito
de todos os seis resíduos apresentados ou somente para aqueles que ainda não eram
regulados por outras tratativas legais, ou apenas para aqueles casos de extensão a produtos
comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e aos demais produtos e
embalagens (artigo 33, parágrafo 1o). Essa problemática pode ser observada na medida em
que se faz um paralelo entre o que se extrai dos artigos da lei e do decreto e o que tem sido
realizado desde o surgimento da PNRS, no que tange a implementação da logística reversa.
Palavras-Chave: Resíduos sólidos. Logística. Meio. Desenvolvimento sustentável.
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS À LUZ DAS ALTERAÇÕES DO ARTIGO 3° DA LEI
N° 8.666/93
Aluna: Dagmar Albertina Gemelli
Orientadora: Marcia Dieguez Leuzinger
Mestrado em Direito
Contatos: dagmar@ceulp.edu.br
A presente pesquisa tem como escopo demonstrar os principais instrumentos para
implementação de uma política de compras públicas sustentáveis no âmbito do Tribunal
de Contas do Estado do Tocantins-TCE/TO, tendo em vista a obrigatoriedade de inclusão
de critérios de sustentabilidade nas licitações públicas previstos no artigo 3°, da Lei
n° 8.666/1993, na Lei n° 12.349/2010 e no Decreto n° 7.746/2012. A pesquisa tem
como ponto de partida a exigência normativa para a inclusão nos editais e nos contratos
administrativos de regras que tornem compatíveis as licitações com os parâmetros de
sustentabilidade ambiental. Nessa linha, considerando que as compras sustentáveis e o
uso eficiente dos recursos financeiros ou naturais sejam um dos meios para combater o
desperdício na administração pública, o TCE/TO tem papel de relevo para a consolidação
da cultura da sustentabilidade na medida em que tem o poder e o dever de fiscalizar e
recomendar medidas para garantir a efetiva implementação.
Palavras-Chave: Sustentabilidade. Compras públicas. TCE/TO.
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A ILEGALIDADE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Aluno: Danilo David Ribeiro
Orientador: Carlos Augusto Ayres de Britto
Mestrado em Direito
Contatos: danilodavid77@gmail.com
A prescrição retroativa é exclusividade do ordenamento jurídico brasileiro. A mera existência
desse polêmico instituto tem contribuído, de forma nefasta, para o sentimento de
impunidade que assola o país. A pesquisa pretende aprofundar o estudo do instituto desde
suas origens em meados do século vinte, nas discussões que foram travadas à época de sua
instituição, os efeitos deletérios ao ordenamento jurídico pátrio, trazendo números colhidos
dos julgamentos nos tribunais superiores e, ao final, concluir pelo equívoco da política pública
que elegeu o instituto.
Palavras-chave: Ilegalidade. Prescrição retroativa. Impunidade.
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UM DIAGNÓSTICO DA MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS APLICADA AO PROCESSO
CONSTITUCIONAL FEDERAL À LUZ DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES
Aluna: Déborah Regina Said Silva
Orientador: Jose Levi Mello do Amaral Junior
Mestrado em Direito
Contatos: deborah.said.silva@gmail.com
A modulação temporal de efeitos é sido usada como técnica decisória de forma recorrente
pelo Supremo Tribunal Federal. A aplicação do instituto, pelo seu caráter essencialmente
político, tem gerado discussões quanto à legitimidade e à competência do STF para aplicação
dos efeitos prospectivos nas decisões declaratórias de inconstitucionalidade. A celeuma
reside, principalmente, no que tange ao impacto da atuação política do STF pela utilização do
efeito modulado na separação de poderes. Nesse sentido, o trabalho visa atestar e analisar
o caráter eminentemente político do uso do instituto da modulação dos efeitos da decisão
de inconstitucionalidade no tempo, os parâmetros de sua aplicação pelo Supremo Tribunal
Federal e o impacto da aplicação do instituto de modulação na estrutura institucional do
país. O trabalho encontra-se em fase de escrita, para posterior qualificação e defesa.
Palavras-Chave: Separação de poderes. Modulação. STF.
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A ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: APLICAÇÃO
DA REGRA DE SOLIDARIEDADE PLENA ENTRE OS ENTES COMO DESINCENTIVADORA
DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ISONÔMICAS NO FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
Aluna: Diolina Rodrigues Santiago Silva
Orientador: Luis Carlos Martins Alves Jr
Mestrado em Direito
Contatos: diolinasantiago@hotmail.com
O trabalho tem por objeto analisar a forma de atuação do Poder Judiciário na concretização
do direito fundamental social à saúde, pois essa atuação tem-se mostrado desestimuladora
da implementação de políticas públicas que obedeçam ao princípio constitucional da
isonomia por aplicação da regra de solidariedade plena entre União, estado e município, sem
levar em conta a organização administrativa e as regras de repartição de competências nos
financiamentos em saúde. O trabalho está em construção com sumário, introdução e partes
dos capítulos prontos.
Palavras-Chave: Judiciário. Saúde. Políticas públicas.
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A LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO DE POLÍTICAS TIDAS COMO CLIENTELISTAS
EM RAZÃO DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Aluno: Flavio Aurelio Nogueira Junior
Orientadora: Marcia Dieguez Leuzinger
Mestrado em Direito
Contatos: adv.flaviojunior@gmail.com
Trata-se o presente trabalho de fazer uma abordagem da jurisprudência do TSE no exame da
política pública, mediante o trabalho de André Borges, que analisou a elaboração das políticas
públicas em duas dimensões: os critérios de alocação de recursos político-partidários ou
universalistas e a natureza dos bens e dos serviços produzidos privados ou públicos. Assim,
quando se usam critérios de alocação político-partidários com benefício privado, tem-se o
clientelismo; quando o benefício é público, a política é distributiva. Se o critério de alocação
for universalista e o benefício, privado, denomina-se focalização; se o benefício é público,
tem-se o universalismo. Deve-se ficar claro que o abuso de poder pode ocorrer em todos
os tipos de política pública acima apresentados. Todavia, poder-se-ia, pela simples análise
textual das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, observar que a prática da política pública
de clientelismo pelos gestores tem sido banida pela Corte Eleitoral.
Palavras-Chave: TSE. Jurisprudência. Políticas públicas.
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LIMITES AO PODER REGULATÓRIO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aluno: Joedson de Souza Delgado
Orientador: Ivo Teixeira Gico Junior
Mestrado em Direito
Contatos: joedson.delgado@hotmail.com
A ANVISA extrapola seu exercício de poder de polícia reforçado no exercício da sua atividade
regulatória. Para discutir tal assertiva, apresentam-se possíveis exemplos de novas regras
que poderão ser analisados na dissertação: a regulação de aditivos que conferem sabor e
aroma aos produtos derivados do tabaco no Brasil ainda pendente de decisão no Supremo
Tribunal Federal; a liberação da venda de inibidores de apetite à base de anfetamina mediante
o decreto legislativo do Senado que, por resolução da ANVISA, estavam proibidos desde
2011; a exigência de cláusulas de advertência adicionadas à embalagem de alimentos que,
segundo critérios da ANVISA, teriam alto teor de açúcar, gordura ou sódio; as propagandas
de tais alimentos deveriam ser semelhantes às de bebidas e cigarros, em que se veicularia
uma tarja preta ou uma tela com os malefícios do produto, condições suspensas por decisão
do TRF1.”
Palavras-Chave: ANVISA. Regulação. Poder de polícia.
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ARBITRAGEM NOS CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA E INDIRETA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO STJ E DO TCU
Aluno: Joel Rodrigues Milhomem
Orientador: Carlos Bastide Horbach
Mestrado em Direito
Contatos: joelmilhomem.adv@gmail.com
O presente trabalho tem por objetivo analisar o tratamento dado à arbitragem pela
jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca dos litígios sobre o Poder Público,
notadamente, quanto aos aspectos relacionados à arbitrariedade objetiva. Para tanto, será
estudado, inicialmente, como está configurada a arbitragem no direito brasileiro, ocasião
em que serão analisados os principais institutos da arbitragem à luz da jurisprudência e
sob o viés da administração pública e da eficiência econômica. Em seguida, pretende-se
construir um arcabouço jurídico teórico, capaz de defender a utilização da arbitragem nos
conflitos da administração pública, ocasião em que se discorrerá sobre: o pluralismo jurídico
na atuação do Poder Público; a arbitragem na administração pública como instrumento de
democracia participativa; a motivação da convenção de arbitragem como ato de accountability
governamental; o desmonopólio do Poder Judiciário como garantia do acesso à justiça; a
consensualidade como fator.
Palavras-Chave: Arbitragem. Contratos. STJ/TCU.
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A SOBERANIA DAS DECISÕES ASSEMBLEARES NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
EMPRESAS: ESTUDO DE CASO À LUZ DA TEORIA DOS JOGOS
Aluna: Juliana Silva Garcia
Orientador: Ivo Teixeira Gico Junior
Mestrado em Direito
Contatos: jugarcia@stj.jus.br
Para responder ao problema proposto – é possível a alteração de plano recuperacional,
aprovado e homologado, com a finalidade de adequá-lo a quadro geral de credores modificado
em razão do julgamento superveniente de impugnação ao crédito declarado em recuperação
judicial? – pretende-se testar as seguintes hipóteses: A Lei n. 11.101/2005 (LRE) reconheceu
natureza negocial às decisões da Assembleia Geral de Credores; ao julgar o mérito do plano
e da capacidade de soerguimento da empresa em crise, os credores reunidos em assembleia
agem de forma racional, sopesando seus interesses individuais em um ambiente conflituoso,
possibilitando a aplicação da teoria dos jogos para a compreensão do comportamento e do
consenso construído. A pesquisa encontra-se em fase inicial de levantamento bibliográfico.
O estudo de caso compreenderá o acórdão recente do STJ, proferido no julgamento do REsp
n.1.371.427-RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/8/2015.
Palavras-Chave: Recuperação judicial. Empresas. STJ.
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TEORIA DA IMPREVISÃO NOS CONTRATOS EMPRESARIAIS
Aluno: Leonardo Arêba Pinto
Orientador: Daniel Amin Ferraz
Mestrado em Direito
Contatos: familiaareba@hotmail.com
Busca-se estabelecer critérios e fundamentos para a aplicação da teoria da imprevisão nos
contratos empresariais. A maior dificuldade é o fato de essa ser uma teoria minoritária.
Palavras-Chave: Imprevisão. Contratos. Empresa.
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AS IDEIAS FORA DO LUGAR E O MUNDO DO RECEITUÁRIO: LIMITAÇÕES
METODOLÓGICAS DA TEORIA DO DIREITO À BRASILEIRA
Aluno: Lucas de Castro Rivas
Orientador: Jefferson Carlos Carus Guedes
Mestrado em Direito
Contatos: rivas.lucas@me.com
Examina-se a hipótese sobre se há uma incompreensão da racionalidade das práticas jurídicas
no Brasil em razão de duas causas bem definidas, mediante os conceitos sociológicos de
“mundo do receituário” (Alfredo Bosi) e “ideias fora do lugar” (Roberto Schwartz). O anteparo
empírico de pesquisa são as relações entre formas de vida distintas no interior do discurso
jurídico, em cada uma das esferas tradicionais de Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário),
em particular: práticas convencionais no âmbito do processo legislativo; parametrização
jurídica de intervenção regulatória em políticas públicas; ocorrência de zonas de autarquia na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).
Palavras-Chave: Racionalidade. Práticas jurídicas. Mundo do receituário.
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A GESTÃO JUDICIAL POR MEIO DOS RECURSOS REPETITIVOS: UMA ANÁLISE DA
EFICÁCIA DO INSTITUTO COMO RACIONALIZAÇÃO DAS DECISÕES
Aluna: Luciana Ramos Castilho Lavoyer
Orientador: Jefferson Carlos Carus Guedes
Mestrado em Direito
Contatos: lavoyerl@yahoo.com
A crise do Judiciário pode ser solucionada por meio de técnicas de gestão judicial, como a
racionalização das decisões feitas por meio dos recursos especiais repetitivos. A ideia é fazer
um estudo estatístico para comprovação da eficácia do instituto e propor melhorias.
Palavras-Chave: Recursos repetitivos. Eficácia. Racionalização.
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A FIDELIDADE PROGRAMÁTICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO INTEGRADA DE
DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO (RIDE) E OS MECANISMOS
JURISDICIONAIS DE CONTROLE
Aluno: Luiz Henrique Borges de Azevedo Silva
Orientador: Antonio Henrique Graciano Suxberger
Mestrado em Direito
Contatos: lhbasilva@yahoo.com.br
O Poder Público envolve todos os entes da federação, União, estados, Distrito Federal e
municípios. No decorrer da pesquisa, procurar-se-á comprovar ou refutar se as propostas
defendidas por candidatos a prefeito nos municípios que compõem a Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), no momento do registro de candidatura
nas eleições de 2012 foram ou não implementadas durante as gestões municipais pelos
candidatos eleitos. Em caso de implemento, quais foram as políticas públicas desenvolvidas.
Desta forma, poder-se-á refutar ou reforçar a necessidade da previsão do artigo 6º, parágrafo
2º, do projeto de Lei de Qualidade Fiscal, em tramitação no Congresso Nacional, com vistas a
substituir a Lei 4320, de 1964, que regula os orçamentos públicos.
Palavras-Chave: Fidelidade programática. Desenvolvimento. Controle.
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O PROCEDIMENTO AMISTOSO COMO O MECANISMO MAIS EFICIENTE DE RESOLUÇÃO
DE CONFLITOS DE DIREITOS HUMANOS DO SISTEMA INTERAMERICANO
Aluna: Maíra Bogo Bruno
Orientador: Nitish Monebhurrun
Mestrado em Direito
Contatos: mairabogo@gmail.com
O processo de resolução amistosa de conflitos proposto pela Comissão Interamericana de
Diretos Humanos é mais eficiente para a adoção pelos Estados membros de medidas de
reparação e de não repetição de violações do que a resolução contenciosa. As ideias para
comprovação da hipótese são as seguintes: a negociação de acordos de solução amistosa
é um recurso de estímulo à cooperação entre as partes, para a resolução de conflitos de
direitos humanos, o que possibilita o cumprimento voluntário das obrigações assumidas;
a negociação entre as partes no acordo de resolução amistosa provoca a flexibilidade dos
procedimentos de pacificação de conflitos; as decisões da Corte Interamericana de Direitos
Humanos expedidas no processo contencioso carecem de mecanismos contundentes de
execução, o que prejudica sua eficiência e, consequentemente, a reparação às vítimas de
violação de direitos humanos. O trabalho encontra-se na fase de elaboração dos capítulos
iniciais para a qualificação.
Palavras-Chave: Eficiência.Conflitos.CIDH.
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O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMO CATEGORIA AUTÔNOMA NO ÂMBITO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A IMPORTÂNCIA DE SUA CORRETA
IDENTIFICAÇÃO
Aluno: Marcelo Tadeu de Assunção Sobrinho
Orientador: Hector Valverde Santana
Mestrado em Direito
Contatos: marcelotadeu1967@gmail.com
O problema de pesquisa consiste em identificar os casos em que ocorre mero inadimplemento
contratual do fornecedor ou do consumidor, extremando-o da ocorrência do fato ou do vício
do produto ou do serviço e apontar, de forma técnica, os contornos dos seus respectivos
regimes jurídicos a fim de que sejam evitados erros de direito na aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. A aplicação do regime jurídico do fato ou do vício do produto ou do serviço
à hipótese de mero inadimplemento contratual implica consequências jurídicas relevantes e
distintas a cada uma dessas categorias jurídicas. O fornecedor responde pelo defeito ou pelo
vício do produto ou do serviço no âmbito tanto patrimonial quanto extrapatrimonial (CDC,
artigos 12, 14, 18 e 20). Atualmente, o trabalho está na fase de levantamento bibliográfico
e fichamento.
Palavras-Chave: CDC. Inadimplemento contratual. Categoria autônoma.
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DIREITOS SOCIAIS E DECISÕES JUDICIAIS EM MATÉRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS: UM
ESTUDO SOBRE A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO À LUZ DA FILOSOFIA
DO RECONHECIMENTO
Aluno: Mario Jorge Panno de Mattos
Orientador: Antonio Henrique Graciano Suxberger
Mestrado em Direito
Contatos: mjpanno@gmail.com
O presente projeto de pesquisa apresenta como hipótese a premissa de que a vontade
coletiva, uma vez bem estabelecida em seu conceito e identificada mediante a exclusão
de potenciais elementos de manipulação, deve ser utilizada como parâmetro subsidiário
das decisões judiciais em matéria de controle de políticas públicas e efetivação de direitos
fundamentais.
Palavras-Chave: Direitos sociais. Políticas públicas. Decisões judiciais.
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OS CURSOS DE DIREITO EM VISTA DA FORMAÇÃO DISCENTE E DOCENTE: A
CONSTRUÇÃO DA CULTURA DO CONSENSO DESDE A ACADEMIA É POSSÍVEL?
Aluna: Maristela Barcelos Castro
Orientador: Frederico Augusto B da Silva
Mestrado em Direito
Contatos: maristela.castro@hotmail.com
Este trabalho analisa a formação nos cursos jurídicos, em vista de duas necessidades
identificadas: um perfil de egresso pacificador dos cursos de direito; a necessidade de
um programa de formação continuada de docentes. Na primeira, os bacharéis em Direito
precisam ter ampliadas e desenvolvidas as competências relacionadas às resoluções
pacíficas de conflitos em contrapartida a uma formação para um contencioso existente nos
cursos de direito. Na segunda, os docentes necessitam de contínua formação e atualização
em vista da necessidade de mudança dos próprios paradigmas quanto ao ensino jurídico.
A possibilidade de alteração das práticas pedagógicas, mediante metodologias inovadoras
e participativas, perpassa, necessariamente, um programa de formação contínua dos
profissionais. Serão pesquisadas matrizes de cursos jurídicos e respostas a questionários
entregues aos coordenadores de curso, aos docentes e aos discentes. O trabalho está com
a introdução finalizada.
Palavras-Chave: Cultura do consenso. Formação. Cursos de direito.

281

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

O JUIZ ADMINISTRADOR: O GERENCIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DEVE DAR
EFETIVIDADE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E À CELERIDADE
COM TRANSPARÊNCIA, POSSIBILITANDO O CONTROLE DA SOCIEDADE SOBRE SUAS
TÉCNICAS E SEUS RESULTADOS
Aluno: Montgomery Wellington Muniz
Orientador: Jefferson Carlos Carus Guedes
Mestrado em Direito
Contatos: montybr@gmail.com
O Gerenciamento de Processos Judiciais é exercido pelo juiz. Na busca pela concretização
dos princípios constitucionais do processo, como razoável duração do processo, celeridade
e tratamento equânime das partes, questiona-se se o Gerenciamento Judicial de Processos
está subordinado aos princípios da Administração Pública. As hipóteses são: a administração
dos gabinetes de magistrados não é gerencial, pois não observa os princípios da moderna
Administração Pública; a exigência de transparência no Gerenciamento Judicial de Processos
não viola a autonomia judicial; o Gerenciamento Judicial de Processos deve possibilitar a
aferição da efetividade dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da
celeridade e da eficiência. O trabalho está em fase inicial. A maioria das obras encontradas
trata do gerenciamento de processo de interpartes, deixando de apresentar o gerenciamento
de interprocessos.
Palavras-Chave: Gerenciamento de processos. Razoável duração do processo. Controle da
sociedade.
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PLURALISMO JURÍDICO COMO EXPRESSÃO ATUAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO NO BRASIL
Aluna: Nayara Gallieta Borges
Orientador: Jefferson Carlos Carus Guedes
Mestrado em Direito
Contatos: nayaragborges@gmail.com
O pluralismo jurídico busca ser novo paradigma de legitimação do Direito mediante formas de
inserção de novos sujeitos coletivos e suas necessidades essenciais. Ocorre o esgotamento do
modelo jurídico vigente, que não é eficaz em conceder respostas aos problemas emergentes
do novo modelo de sociedade. Assim, o objetivo é analisar o Direito sob o paradigma do
Pluralismo jurídico, para buscar possível concretização no Estado democrático de Direito e
afirmação de direitos humanos, na perspectiva de respeitar e considerar as diversas formas
de auto-organização em diferentes unidades sociais, segundo suas específicas composições
em formas de sociabilidade.
Palavras-Chave: Pluralismo Jurídico. Estado Democrático de Direito. Direitos humanos.

283

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

CONTROLE JURISDICIONAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA: LIMITES AO
PODER DE DECISÃO DO ADMINISTRADOR VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS SOCIAIS
Aluno: Octahydes Ballan Junior
Orientador: Jefferson Carlos Carus Guedes
Mestrado em Direito
Contatos: ballanjr@uol.com.br
O estudo busca definir limites à discricionariedade administrativa, visando à implementação
de direitos fundamentais sociais, demonstrando que o Poder Judiciário pode e deve intervir
no controle da administração, não constituindo nenhuma lesão ao princípio da separação
de Poderes. É comum ver a prática de condutas administrativas que, a par de constituir
gasto absolutamente supérfluo, frustram, pela subsequente falta de recursos financeiros,
a implementação de direitos sociais fundamentais. Assim, o trabalho busca aferir se a
discricionariedade constitui obstáculo à efetivação de políticas públicas garantidoras de
direitos fundamentais, se se configura, em alguns casos, em arbítrio, se a reserva do possível
é usada como seu escudo e como a discricionariedade é considerada pelo Poder Judiciário.
Atualmente, o trabalho está redigido em cerca de 60%, já tendo sido submetido à qualificação.
Palavras-Chave: Controle
fundamentais sociais.

jurisdicional.

Discricionariedade
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CRITÉRIO OBJETIVO DE IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS
DECORRENTES DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL: RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO LITIGANTE DE MÁ-FÉ NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
Aluno: Paulo Cerqueira Campos
Orientador: Hector Valverde Santana
Mestrado em Direito
Contatos: pccampos@me.com
O objetivo da dissertação é o aprofundamento do estudo da responsabilidade por dano
processual, cujo problema é saber qual é o critério de imputação. A hipótese é que o critério
seja objetivo, isto é, não corresponda à culpa nem ao dolo. A má-fé processual é o fator
objetivo de atribuição da reparação do dano processual. A pesquisa está concluída, e a
dissertação, depositada.
Palavras-Chave: Responsabilidade. Litigante de má-fé. Dano processual.
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AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO MONETÁRIA
Aluno: Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos
Orientador: Ivo Teixeira Gico Junior
Mestrado em Direito
Contatos: rafaelximenes2016@outlook.com
Desde 90, persiste discussão sobre a autonomia do BC brasileiro, pressupondo um arranjo
em que teria autonomia de facto, mas não de jure. A hipótese principal da dissertação é a
de que, ao conferir o exercício exclusivo da competência da União para emitir moeda pelo
BC, proibindo-o de financiar o Tesouro, mesmo indiretamente, a CF já institucionalizou
modelo de inequívoca segregação entre as funções estatais de emissão e de uso da moeda,
já pressupôs autonomia do BC em face da União, excluída tanto do exercício quando de
eventual favorecimento decorrente do manejo do poder monetário, recepcionando legislação
concebida sob essa mesma diretriz já em 60. As ideias para comprovação são: interpretação
literal, sistemática e histórica, princípio da máxima efetividade, teoria dos poderes implícitos,
discricionariedade técnica e poder normativo de conjuntura.
Palavras-Chave: Autonomia constitucional. BC brasileiro. Função monetária.
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O SIGNIFICADO DE “NOVIDADE” NAS PATENTES DE FÁRMACOS: UMA INVESTIGAÇÃO
DOS JULGADOS DA SUPREMA CORTE DOS EUA
Aluno: Rafael Dalsecco Braga Arcuri
Orientadora: Maria Edelvacy Pinto Marinho
Mestrado em Direito
Contatos: rafaeldbarcuri@gmail.com
Existem certos elementos mínimos que as legislações exigem para que uma ideia se torne
uma patente. Um deles é a novidade. O objetivo geral é compreender o significado do conceito
de “novidade” nas decisões judiciais da Suprema Corte dos EUA. Tem-se como hipótese que
o conceito “novidade” não foi tratado de igual maneira – significando o mesmo – em sua
evolução jurídica e seu significado atual só poderá ser constituído, fazendo-se uma análise
daquilo que foi, deixou de ser e é. O presente trabalho encontra-se na fase de coleta e análise
das decisões.
Palavras-Chave: Patentes de fármacos. Julgados. Novidade.
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VIVA BRASÍLIA - PACTO PELA VIDA: GOVERNANÇA EM REDES. UM DESAFIO DE
DEMOCRATIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA
Aluno: Rafael Machado Lopes
Orientador: Jose Levi Mello do Amaral Junior
Mestrado em Direito
Contatos: dr.rafaelmachadolopes@gmail.com
A pesquisa dedica-se ao estudo do grau de democratização alcançado na Política de
Segurança Pública Viva Brasília - Pacto pela Vida. Verifica-se que a política em questão tem
por fundamento os princípios da governança em rede. Busca-se identificar os mecanismos
utilizados e sua efetividade para inserir a sociedade na rede. A pesquisa passou por uma
fase de estudos das bases bibliográficas sobre o tema e encontra-se em fase de análise
documental, cujo foco são os documentos que formalizam a participação popular no decorrer
do desenvolvimento e da implementação do pacto.
Palavras-Chave: Governança. Democratização. Políticas públicas.
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A TUTELA INTERNACIONAL DOS CONSUMIDORES NA CONDIÇÃO DE TURISTAS
Aluno: Rafael Souza Viana
Orientador: Hector Valverde Santana
Mestrado em Direito
Contatos: souza_viana@hotmail.com
Trata-se da demonstração da fraca proteção internacional referente aos consumidores que
se encontram na condição de turistas em países estrangeiros. Busca-se encontrar soluções
para que, ao menos, um mínimo de tutela seja assegurado, visando a que estes indivíduos
tenham maior tranquilidade e segurança, ao adquirir produto ou serviço. Trabalha-se com
a hipótese de equipará-los à condição de hipervulneráveis perante o mercado estrangeiro.
Apresentar-se-ão casos concretos em que organizações internacionais modificaram direitos
consumeristas nacionais. O trabalho encontra-se 30% concluído, e as maiores dificuldades
enfrentadas são as ausências de normas e de materiais sobre o tema.
Palavras-chave: Tutela internacional. Consumidores. Turistas.
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A BOA-FÉ OBJETIVA NO PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO E SUAS REPERCUSSÕES
PRÁTICAS
Aluno: Renê Edney Soares Loureiro
Orientador: Hector Valverde Santana
Mestrado em Direito
Contatos: dr.reneloureiro@hotmail.com
A doutrina contemporânea e a jurisprudência atual passaram a compreender a evolução
da boa-fé objetiva e aplicá-la ao direito processual civil constitucional, como um campo
fértil para extirpar condutas manifestamente desleais. Atitudes temerárias e desidiosas
multiplicam-se diariamente, no campo processual, afetando, além das partes, o próprio
Estado. Nesse contexto, a problemática consubstancia-se na ausência de elementos aptos
e idôneos, para abranger todas as hipóteses de deslealdade processual, o que deve ser
suprido com a aplicação da boa-fé processual, devidamente explicitada, municiando o órgão
jurisdicional de instrumentos como o venire contra factum proprium processual, para evitar
e prevenir prejuízos processuais e propiciar as consequências proporcionais à sua violação,
pois, assim, atinge-se o direito processual justo, leal e legítimo. O trabalho está finalizado, e
a dificuldade foi estudar, conjuntamente, o CPC/1973, o CPC/2015 e a doutrina estrangeira.
Palavras-Chave: Boa-fé objetiva. Repercussões. Processo civil.
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A ATIVIDADE LEGISLATIVA DO EXECUTIVO: O VETO NO BRASIL
Aluno: Ricardo Pacheco Mesquita de Freitas
Orientador: Jose Levi Mello do Amaral Junior
Mestrado em Direito
Contatos: ricardo.mesquitafreitas@hotmail.com
A atividade legislativa do executivo no Brasil consiste, basicamente, em 3 instrumentos, quais
sejam: medida provisória; leis delegadas; decretos executivos. Desta forma, o objetivo desta
pesquisa é classificar o veto como uma das atividades legislativas do Executivo, trabalhando,
principalmente, com hipóteses trazidas do direito estadunidense, em que a matéria é
amplamente pesquisada, e observando como funcionam as maiorias parlamentares no Brasil,
para determinar o quão difícil é a derrubada de um veto, o que evidenciaria sua natureza
legislativa. O trabalho já está em fase de desenvolvimento, conclui-se a análise histórica
do veto no Brasil, e passa-se a verificar sua manifestação no direito comparado. A maior
dificuldade encontrada é a pesquisa de bibliografia estrangeira e a análise pormenorizada de
cada veto realizado pelo Executivo desde a Constituição de 1988.
Palavras-Chave: Atividade legislativa do Executivo. Veto. Constituição de 1988.
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DIREITO E RELIGIÃO: UM ESTUDO SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO
DAS QUESTÕES RELIGIOSAS NO DISTRITO FEDERAL
Aluna: Samantha Vasconcelos Chacon
Orientador: Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy
Mestrado em Direito
Contatos: samarsenio.chaconearsenio.adv@gmail.com
A dissertação busca ser um estudo que analisa as problemáticas de cunho religioso
judicializadas no âmbito do Distrito Federal. Analisam-se quais os problemas apresentados
com maior incidência, o desfecho dado a eles e se há influência religiosa por parte dos
seus julgadores. A relevância desses pontos consiste em demonstrar os contornos dos
julgamentos no Distrito Federal, ou seja, a forma com que as questões religiosas são
judicializadas e solucionadas em juízo. O trabalho encontra-se na fase de análise de casos.
Palavras-Chave: Direito e religião. Judicialização. Distrito Federal.
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LICITAÇÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL: A INCLUSÃO DE CATEGORIAS SOCIAIS NO
MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DA COMPRA PÚBLICA
Aluna: Sarah Machado Luz
Orientador: Frederico Augusto B da Silva
Mestrado em Direito
Contatos: sarah.7sts@gmail.com
Cabe ao Poder Público lançar mão de todos os instrumentos possíveis, para suprir os
anseios da sociedade. Entre eles, pode-se citar o processo licitatório, o qual deve superar
seus objetivos meramente administrativos – internos e inerentes ao órgão ou à entidade
– a fim de buscar sua função social – externa e voltada aos interesses coletivos, ou seja,
mais importante do que a racionalidade perfeita da contratação pública é o seu alinhamento
com as políticas públicas. Nesse passo, o problema que se impõe reside na questão de a
licitação em que se objetive promover política pública de inclusão social, fundada no princípio
do desenvolvimento nacional, ser autoaplicável pelo gestor público ou não, necessitando de
medidas regulatórias. Cabe estudar quais são os critérios legais já existentes para delimitar
o certame de viés social e se são suficientes para alcançar êxito nas políticas públicas de
inclusão dos grupos marginalizados no mercado de trabalho.
Palavras-Chave: Licitação. Categorias sociais. Compra pública.
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ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O CONCEITO DE ANISTIA NA LEI 6.683/79 E O CONCEITO DE
PERDÃO ENTENDIDO NA ADPF 153: DESAPARECIMENTO FORÇADO E HERMENÊUTICA
JURÍDICA
Aluno: Sergio Ricardo de Freitas Cruz
Orientador: Antonio Henrique Graciano Suxberger
Mestrado em Direito
Contatos: sergioricardo@ceb.com.br
A Lei 6.683/79, de 19 de dezembro de 1979, apresenta complexa etiologia sobre sua
compreensão no sentido político e jurídico-hermenêutico, mais detidamente nesse último
aspecto. A conhecida Lei de Anistia (6.683/79) apresenta-se ampla em seu alcance,
ao ponto de dispensar o rigor exegético em seu artigo 1º e inciso 1º, apresentando uma
disparidade interpretativa entre a cabeça do artigo 1º e seu 1º inciso, o que se percebe como
certa reserva interpretativa jurídica, uma deformidade na arquitetura da Lei que foi alvo de
questionamento na ADPF 153, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010. A visível
deformidade no instrumento jurídico e sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal 31
anos depois são o objetivo da presente dissertação que, para isso, apreciará os aspectos
hermenêuticos e exegéticos, a teleologia política, a jurisprudência e a doutrina abalizada,
para permitir possível compreensão de uma Lei que anistia sem julgamento.
Palavras-Chave: ADPF 153. Anistia. Hermenêutica.
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A INFLUÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 86 SOBRE A NATUREZA DO
ORÇAMENTO PÚBLICO
Aluna: Sóya Lélia Lins de Vasconcelos
Orientador: Luis Carlos Martins Alves Jr
Mestrado em Direito
Contatos: soyaadv@hotmail.com
A principal hipótese de pesquisa é aferir se, com a entrada em vigor da emenda constitucional
n. 86, que instituiu o sistema de emendas parlamentares impositivas, o orçamento consagrase como autorizativo ou se o orçamento tem caráter impositivo apesar da entrada em vigor
da emenda constitucional. A principal dificuldade encontrada é catalogar estudos sobre a
emenda constitucional, dada a novidade do tema, contudo identifica-se, tanto na doutrina
tradicional quanto na contemporânea, ponto de partida para evolução do tema.
Palavras-Chave: Emenda Constitucional n. 86. Orçamento público. Caráter impositivo.
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DISCURSO DE ÓDIO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO: OS PADRÕES DA COMUNIDADE
FACEBOOK E AS CHARGES DO JORNAL CHARLIE HEBDO
Aluna: Ana Cristina de Figueiredo Barros
Orientador: Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy
Mestrado em Direito
Contatos: barros.f.ana@gmail.com
O trabalho fará uma análise dos padrões da comunidade Facebook no que diz respeito à
missão de segurança apresentada e à contradição em relação ao seu conceito de discurso de
ódio. Será analisada a página do jornal francês Charlie Hebdo na rede social Facebook, para,
se verificada, mensurar a sua responsabilidade quanto à difusão das charges elaboradas
em um contexto de terrorismo difundido por radicais. Para tanto, é necessário um paralelo
entre o conceito de discurso de ódio criado pelo Facebook e os problemas de segurança que
podem ser enfrentados diante da garantia da liberdade de expressão às publicações do
jornal. Mediante análise aprofundada, com respaldo na doutrina e na jurisprudência nacional
e internacional, será possível uma reflexão acerca da necessidade de regulamentação, no
que diz respeito aos limites da liberdade de expressão em relação a alguns discursos.
Palavras-Chave: Liberdade de expressão. Facebook. Padrões da comunidade.
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FLUXOS INTERNACIONAIS DE DADOS CIBERNÉTICOS: JURISDIÇÃO EXTRATERRITORIAL,
REGULAÇÃO DA INTERNET E VIGILÂNCIA ESTATAL
Aluno: Filipe Rocha Martins Soares
Orientador: Nitish Monebhurrun
Mestrado em Direito
Contatos: frmsoares@hotmail.com
O caráter transnacional da Internet requer que qualquer tentativa de regulá-la seja estudada
sob a perspectiva do Direito Internacional. A tendência entre os Estados é a de buscar uma
espécie de monopólio dos dados cibernéticos em um contexto no qual querem acessar as
informações de seus cidadãos, ainda que armazenadas no exterior, mas rechaçam tentativas
de acesso por outros Estados, implantando rigorosas normas de proteção. Algumas delas,
como o Marco Civil da Internet brasileiro, apresentam pretensões extraterritoriais, na
medida em que sugerem a proteção dos dados mesmo em território estrangeiro. O objetivo
do trabalho é estudar os modelos de regulação da Internet propostos pela comunidade
internacional, buscando-se averiguar qual deles proporciona o melhor equilíbrio entre
segurança e privacidade. Ao mesmo tempo em que a vida íntima deve ser resguardada,
os Estados não podem prescindir de mecanismos que assegurem a defesa contra ações
violentas planejadas na Internet.
Palavras-Chave: Dados cibernéticos. Regulação. Vigilância.
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ANÁLISE DO VOTO DISTRITAL NO BRASIL: O SISTEMA MAJORITÁRIO UNINOMINAL E A
MITIGAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PLURIPARTIDÁRIA
Aluno: Gabriel Augusto Mendes Borges
Orientador: Carlos Bastide Horbach
Mestrado em Direito
Contatos: gabrielborges@outlook.com
O estudo propõe uma análise prática com os efeitos que implicariam a opção pelo voto distrital
para as eleições de vereadores. Ao final do trabalho, pretende-se responder à questão: o
sistema majoritário uninominal (voto distrital) para vereadores implicaria a tendência ao fim
da representação pluripartidária nas Câmaras dos Municípios? Por meio da interpretação
de dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE – para as eleições de 2012 e de
2016, o estudo analisará a adoção do voto distrital para vereadores, partindo da hipótese de
que a definição territorial de distritos poderia basear-se na geografia das zonas eleitorais.
O principal desafio tem sido estabelecer um diálogo entre as diversas disciplinas implicadas
na pesquisa, sem perder o ponto de equilíbrio teórico de cada uma delas. Como hipótese do
estudo, considera-se a possibilidade de verificar-se, no Brasil, a tendência que já ocorre em
outros países, ao adotar-se o voto distrital, que seria a capacidade de organização em torno
dos grandes partidos, cuja consequência seria a concentração dos cargos políticos em um
número reduzido de siglas partidárias. Pretende-se, assim, demonstrar que os efeitos de
adoção do sistema majoritário uninominal fortaleceria o debate ideológico das eleições, ao
reduzir o número de partidos, podendo criar, por conseguinte, maior identidade dos eleitores
com seus representantes.
Palavras-Chave: Voto distrital. Sistema majoritário. Representação pluripartidária.
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O EMPREGO DAS ARMAS AUTÔNOMAS LETAIS ANTE OS PRINCÍPIOS DE DIREITO
INTERNACIONAL HUMANITÁRIO: HARMONIZAÇÃO OU CONFLITO?
Aluno: Mário Abrahão Antônio
Orientadora: Marcia Dieguez Leuzinger
Mestrado em Direito
Contatos: rijabel@bol.com.br
A dissertação fará uma análise crítica e problematizada do desenvolvimento e da pretensão
de uso das chamadas “armas autônomas letais” ou killer robots e a sua compatibilidade ou
não com a aplicação e a observância dos princípios do Direito Internacional Humanitário,
em especial, a distinção da humanidade e da proporcionalidade. Parte-se da premissa de
que, no atual estágio tecnológico, referidos princípios não podem prescindir de avaliação e
atuação humanas. No caso dos drones não tripulados, o conceito de man in the loop (um ser
humano comandando todo o processo de ida do aparelho até o alvo e a decisão do ataque)
permite que referidos princípios, ainda que longe dos olhos do inimigo, sejam observados
pelo operador remotamente instalado. Tal fato não se configura no caso dos killer robots, em
que a progressão no terreno, a identificação do alvo e a decisão sobre o ataque e seu grau de
intensidade ficarão à mercê do aparelho.
Palavras-Chave: Direito internacional humanitário. Armas autônomas letais. Drones não
tripulados.
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A TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL DA RENDA E A CLÁUSULA DE “TAX SPARING”: UMA
ANÁLISE SOBRE AS NEGOCIAÇÕES EMPREENDIDAS ENTRE O BRASIL E OS ESTADOS
UNIDOS
Aluno: Rafael de Almeida Guimarães
Orientador: Inocêncio Mártires Coelho
Mestrado em Direito
Contatos: rdeaguimaraes@gmail.com
A cláusula de tax sparing (crédito fictício) trata da situação quando o Estado de residência da
pessoa física ou jurídica atribui um crédito do valor a título de imposto de renda que deveria
ter sido pago no país da fonte dos rendimentos, mas que foi isento por meio de um benefício
fiscal. O projeto pretende, por meio de cuidadosa pesquisa jurídica, aliada a uma metodologia
científica sólida, desenvolver hipóteses e critérios, para explicar o fato de ainda não existir
um tratado de dupla tributação entre o Brasil e os Estados Unidos e proceder a uma análise
de reavaliação da cláusula de tax sparing, na esperança de auxiliar a projeção de um futuro
acordo entre os países. Além disso, examina-se o passado das relações econômicas entre
os países, fornecendo interessante campo de contextualização dos conceitos jurídicos a ser
trabalhados durante a pesquisa, evitando que essas noções restem alienadas da realidade
socioeconômica em que foram criadas e estão inseridas.
Palavras-Chave: Tributação internacional. Tax sparing. Negociações.
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ACORDOS DE COMPENSAÇÃO (OFFSETS) NA FORÇA AÉREA:
UMA ANÁLISE DO PROJETO H-X BR
Aluno: Robson Alves da Silva
Orientadora: Maria Pinto Edelvacy Marinho
Mestrado em Direito
Contatos: robsonalves2000@uol.com.br
A presente pesquisa tem como meta avaliar criticamente em que medida os Acordos de
Offset contribuem para o desenvolvimento da indústria de defesa na perspectiva do
setor aeronáutico brasileiro. Busca-se analisar o processo de transferência de tecnologia
mediante os acordos de compensação firmados no Projeto H-X BR, cujo objeto é a aquisição
de 50 helicópteros franceses e o suporte logístico inicial, destinados à satisfação de
demandas operacionais das três Forças Armadas. A presente pesquisa analisou também
as contribuições teóricas das principais linhas de pensamento em relação ao papel da
inovação para o segmento de defesa, levando-se em conta os múltiplos participantes da
estrutura estatal, a análise do arranjo normativo brasileiro, a natureza jurídica das práticas
compensatórias e o papel dos atores envolvidos no processo de aprovação dos Acordos de
Offset.
Palavras-Chave: Offsets. Força Aérea. Projeto H-X BR.
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A EXTRATERRITORIALIDADE DAS OBRIGAÇÕES DE PREVENÇÃO À LAVAGEM
DE DINHEIRO E À CORRUPÇÃO COMO MECANISMO DE COMBATE A CRIMES
TRANSNACIONAIS
Aluna: Rochelle Pastana Ribeiro
Orientador: Nitish Monebhurrun
Mestrado em Direito
Contatos: rochellepastana@gmail.com
A dissertação pretende demonstrar que a extraterritorialidade das obrigações de PLD/FT
e anticorrupção deveria ser intensificada em outros países, além dos EUA, por funcionar
como importante instrumento de combate a crimes transnacionais. A análise centra-se na
forma como a extraterritorialidade de obrigações PLD/FT e anticorrupção podem afetar dois
elementos que compõem o combate à criminalidade: a prevenção e a detecção de crimes.
Palavras-Chave: Crimes transnacionais. Extraterritorialidade. Mecanismo de combate.
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A FUNÇÃO SOCIAL DOS MEIOS DE PRODUÇÃO NA ATIVIDADE MINERÁRIA
Aluno: Adriano Fernandes Moreira
Orientador: Inocêncio Mártires Coelho
Doutorado em Direito
Contatos: afmafmafm@hotmail.com
É necessária uma interpretação harmônica dos artigos 5º, incisos XXII e XXIII e 170 incisos II
e III da Constituição Federal, para possibilitar-se maior contrapartida do setor de mineração.
As empresas de mineração que atuam no Brasil podem fazer mais em prol das comunidades
que são diretamente impactadas pelo setor minerário. Em primeiro lugar, porque a
propriedade dos recursos minerais é da União, sendo conferido apenas o produto da lavra
à empresa minerária. Em segundo lugar, porque a doutrina de Direito Minerário no Brasil
aponta para uma função social específica da propriedade minerária, determinando a melhora
da qualidade de vida da população que se situa ao redor da mina, deixando àquela localidade
verdadeiro legado. Em terceiro lugar, porque a função social é um megaprincípio que está a
dirigir os demais no ordenamento jurídico brasileiro.
Palavras-chave: Função social. Meios de produção. Empresas de mineração.

303

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

DIMENSÃO POLÍTICA DA DEFESA NACIONAL DO BRASIL: ANÁLISE DA RECONSTRUÇÃO
DO MODELO DE ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Aluno: Adriano Portella de Amorim
Orientador: Jose Levi Mello do Amaral Junior
Doutorado em Direito
Contatos: adriano.portella@defesa.gov.br
Identifica-se a ocorrência de possíveis distorções no modelo de atuação dos meios e das
instituições militares em atividades típicas de outros órgãos estatais. Trata-se dos aspectos
da justiça de transição no Brasil, sob a perspectiva do constitucionalismo, da reforma das
instituições, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à recepção da Lei de
Anistia pela Constituição de 1988 (ADPF 153) e de proposituras legislativas que pretendem
redefinir crimes conexos aos políticos. Debate-se sobre o positivismo, o moralismo e o
realismo jurídico, suas ideologias e interpretações jurídicas, para compreender as escolhas
jurídicas e políticas em jogo na construção do modelo brasileiro de justiça de transição: de
um lado, o retorno para responsabilizar e, de outro, o reconhecimento do fato histórico, para
não esquecê-lo e não repeti-lo, além da reforma das instituições.
Palavras-chave: Reforma das instituições. Construção do modelo brasileiro. Jurisprudência.

304

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS COMO INSTRUMENTO DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS DA
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA
Aluno: Alexandre Augusto Batista de Lima
Doutorado em Direito
Contatos: alexandreablima@hotmail.com
A atuação conjunta de várias pessoas políticas em comunhão de propósitos por consórcios
públicos possibilita a concretização do princípio jurídico, administrativo e constitucional da
eficiência para o serviço público de tratamento dos resíduos sólidos. Os casos de consórcios
implementados no Brasil revelam que se permite a melhor gestão dos serviços públicos
e da política de controle de resíduos sólidos. A criação de mais consórcios possibilitaria a
facilitação de licenciamentos públicos, fiscalização e execução das ações de manejo dos
resíduos sólidos por conta dos objetivos evidenciados no contrato de programa. A atuação
no setor de resíduos sólidos, por intermédio dos consórcios públicos, conferiria maior
possibilidade de controle da atividade pela Administração Pública. A atuação em performance
consorciada possibilitaria a elevação das escalas de aproveitamento e a redução dos custos
na execução da política nacional de resíduos sólidos.
Palavras-Chave: Consórcios públicos. Eficiência. PNRS.
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O INVESTIDOR ESTRANGEIRO DEVE RESPEITAR AS LEIS DO ESTADO ANFITRIÃO? UM
ESTUDO DA ARBITRAGEM INTERNACIONAL DE INVESTIMENTOS
Aluna: Ana Rachel Freitas da Silva
Orientador: Gustavo Ferreira Ribeiro
Doutorado em Direito
Contatos: anarachel.freitas@gmail.com
O estudo busca entender se o descumprimento das leis do país anfitrião por um investidor
estrangeiro tem consequências nas decisões de arbitragens realizadas no Centro Internacional
de Solução de Controvérsias de Investimentos (ICSID). A hipótese será comprovada se e
em que medida o cumprimento das leis locais for considerado condição para a proteção do
investidor. A análise pretende abranger os casos concluídos de 2000 a 2015, cujas decisões
estejam disponíveis ao público. Identificados os casos em que a defesa do reclamado
alegou descumprimento das leis locais, o estudo buscará identificar elementos comuns
que permitam classificar as decisões. As categorias incluem preliminares de jurisdição,
questões de mérito, relação com o estabelecimento ou performance do investimento, boafé, proporcionalidade e comportamento estatal (estoppel). A maior dificuldade tem sido a
generalização dos resultados dada a natureza específica da arbitragem, a multiplicidade de
fontes e as ações envolvidas.
Palavras-Chave: Investidor estrangeiro. Estado anfitrião. Arbitragem internacional.
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A INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DAS LEIS SOBRE AS DECISÕES JURÍDICAS:O USO DA
LEGÍSTICA PARA O APRIMORAMENTO DAS LEIS
Aluna: Aparecida de Moura Andrade
Orientador: Frederico Augusto Barbosa da Silva
Doutorado em Direito
Contatos: aparecida.andrade@camara.gov.br
A proposta deste trabalho é avaliar o impacto da qualidade da lei sobre as decisões jurídicas.
Não obstante a discussão que há muito se faz sobre o poder de criar normas, inerente aos
aplicadores da lei, pode-se afirmar que a qualidade das leis tem forte influência sobre a
necessidade da interpretação por parte dos agentes jurídicos. Quanto mais abertas e mal
redigidas as leis, maior o número de recursos à justiça, para dirimir dúvidas, preencher lacunas
e estabelecer direitos. A baixa qualidade das leis também contribui para o deslocamento do
centro democrático do Legislativo para o Poder Judiciário. É o que demonstra o crescente
protagonismo das instâncias julgadoras nas políticas públicas que afetam, diuturnamente,
os brasileiros.
Palavras-Chave: Qualidade das leis. Decisões jurídicas. Legística.
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A DESBUROCRATIZAÇÃO DO ESTADO À LUZ DO CONCEITO DAS EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS
Aluna: Catharina Orbage de Britto Taquary
Orientador: Leonardo Roscoe Bessa
Doutorado em Direito
Contatos: catharinaorbage@yahoo.com.br
A tese deverá tratar da confiança legítima, das relações entre particulares e entre sociedade
e Estado. O estudo dessas expectativas legítimas abrange a aceitabilidade social das
promessas de Estado (Estado – cidadão e cidadão – Estado). Questiona-se a reforma do
Estado e sua eficiência, uma vez que a desconfiança e seus gastos poderiam ser evitados
se a Administração Pública fizesse modificações sistêmicas e estruturais, de modo a
proporcionar leituras biométricas, verificações eletrônicas, cadastros positivos e negativos,
ou seja, desenvolver-se de forma tecnológica, na utilização informática. A delimitação
da tese está pautada na atuação do Estado brasileiro nas relações com os cidadãos que
envolvam a boa-fé do direito privado. A burocracia gerada pela encarecida atuação do Estado
causa emolumentos e taxas notariais e dificulta procedimentos de diferentes níveis de
complexidade administrativos.
Palavras-Chave: Desburocratização. Confiança legítima. Sociedade e Estado.
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AS TENSÕES ENTRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO EM TORNO DO INSTITUTO DA MEDIDA
PROVISÓRIA E DO PODER LEGIFERANTE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Aluna: Clarice Gomes de Oliveira
Orientador: Jose Levi Mello do Amaral Junior
Doutorado em Direito
Contatos: clarice_oliveira@uol.com.br
Analisa-se se as medidas provisórias não são ato de preponderância do Poder Executivo
sobre o Poder Legislativo, mas, sim, instrumentos de colaboração entre os poderes para a
construção compartilhada de políticas públicas. A pesquisa será orientada pelas seguintes
sub-hipóteses: há concordância entre os Poderes, durante a negociação prévia da política,
antes da edição da Medida Provisória; por vezes, o Congresso opta por evitar o ônus da
proposição de temas espinhosos, omitindo-se do debate e aprovação; Medidas Provisórias
editadas mediante acordo entre os poderes ajudam o Congresso a contornar dificuldades
políticas internas. Como base do estudo, pretende-se mapear quantas MP foram reeditadas,
perderam eficácia, foram rejeitadas em plenário pelo Congresso Nacional, analisando
conteúdo, tempo de tramitação, emendas e vetos.
Palavras-Chave: Medida provisória. Presidente da República. Executivo e Legislativo.
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DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS A EMPRESAS
NO DIREITO CONCORRENCIAL BRASILEIRO
Aluno: Daniel Silva Boson
Orientador: Gustavo Ferreira Ribeiro
Doutorado em Direito
Contatos: danielboson@hotmail.com
Ante uma pesquisa preliminar, verificou-se que o CADE não tem clareza conceitual sobre os
elementos agravantes e atenuantes utilizados para a dosimetria das penas, e a conclusão
do Conselho sobre cada elemento não gera um efeito direto na fixação dessas penas. Dados
esses resultados, levantou-se um problema de pesquisa: é possível que as penas aplicadas
pelo CADE sejam uma consequência razoavelmente lógica das conclusões obtidas da análise
dos elementos legais de dosimetria no caso de condenações de empresas? A hipótese
levantada é que os elementos legais sejam efetivamente bastante vagos e que uma
correlação lógica perfeita com as penas não seja possível, mas que, com o desenvolvimento
dos conceitos desses elementos e das finalidades das penas, principalmente utilizando-se
da mesma lógica econômica empregada pelo CADE na análise dos processos, é possível ter
um processo de dosimetria das sanções mais lógico e coerente do que o praticado pelo CADE.
Palavras-Chave: Dosimetria das penas. Empresas. CADE.
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A VÍTIMA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NOS CRIMES CIBERNÉTICOS
Aluno: Dariel Oliveira de Santana Filho
Doutorado em Direito
Contatos: dariel_ok@yahoo.com.br
Parte-se do princípio de que o comportamento da vítima não tem sido devidamente
considerado na dosimetria da pena nos crimes cibernéticos. A imprensa, de modo geral,
influencia a decisão judicial, colaborando para que o comportamento da vítima não seja
adequadamente valorado quando da estipulação da pena. O comportamento da vítima
pode induzir e/ou facilitar a ocorrência do delito cibernético, o que deverá ser levado em
consideração quando da elaboração da sentença. Para a vitimologia, a interação entre
criminoso e vítima pode ser determinante para a ocorrência do crime, dependendo da forma
como se comporta o ofendido, podendo induzi-lo à prática da conduta criminosa ou facilitar
o delito.
Palavras-Chave: Direito penal. Crimes cibernéticos. Comportamento da vítima.
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O MITO DE PENÉLOPE: O DIREITO AO ESQUECIMENTO E A PRERROGATIVA DE
ESQUECER OU LEMBRAR NA CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA INDIVIDUAL E COLETIVA
Aluna: Diná da Rocha Loures Ferraz
Orientadora: Maria Edelvacy Pinto Marinho
Doutorado em Direito
Contatos: dinah@trt22.gov.br
Demonstra-se o papel do direito ao esquecimento nas decisões do Superior Tribunal de
Justiça e Supremo Tribunal Federal, enfatizando a importância do direito de esquecer ou de
lembrar para a construção da memória individual e coletiva, destacando a possibilidade de
conflito entre direitos fundamentais, como a liberdade de manifestação de pensamentos,
a privacidade, a intimidade e a honra do indivíduo. Ressalta-se o papel dos meios de
comunicação e das mídias sociais na construção da memória no que se refere à possibilidade
de alterar, rememorar e apagar os fatos históricos, que consolidarão o processo de formação
da identidade, da cultura e da memória de um povo.
Palavras-Chave: Direito ao esquecimento. Memória individual e coletiva. Decisões STJ/STF.
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DIREITO À TRANSPARÊNCIA E CONTABILIDADE PÚBLICA DE TAX EXPENDITURE
Aluno: Einstein Almeida Ferreira Paniago
Orientador: Ivo Teixeira Gico Junior
Doutorado em Direito
Contatos: einstein.paniago@gmail.com
O tema do projeto de pesquisa é as relações do direito à transparência, princípio-regra
constitucional da publicidade e a contabilidade pública de tax expenditure do ICMS no Brasil.
Como problemática, indaga-se se as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor
público, especialmente quanto à contabilização das renúncias fiscais relativas ao benefício
da redução da base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) são cumpridas nas fases de planejamento e execução da receita pública
e se sua divulgação é implementada em níveis de accountability que atenda, razoavelmente,
o direito do cidadão à transparência governamental e o dever do administrador público de
dar publicidade aos seus atos e implicações decorrentes, favorecendo adequado controle
social das contas públicas.
Palavras-Chave: Transparência. Setor público. ICMS.
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PRIVACIDADE E ACESSO À INFORMAÇÃO NO BRASIL
Aluna: Érica Bezerra Queiroz Ribeiro
Orientador: Bruno Amaral Machado
Doutorado em Direito
Contatos: ericabqr@gmail.com
Sob a perspectiva organizacional e sistêmica, a pesquisa tem como escopo investigar o
direito fundamental à privacidade em confronto com o ao acesso a informações produzidas
ou acumuladas por órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. O levantamento
bibliográfico encontra-se em curso, o qual dará substrato para a subsequente análise
documental, focalizada nas decisões produzidas pelas instâncias recursais.
Palavras-Chave: Privacidade. Acesso a informações. Instâncias recursais.

314

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

AS (IN) CERTEZAS DO FEMINICÍDIO NO CAMPO DA LINGUAGEM POLICIAL E JUDICIAL EM
TERESINA/PI: UMA QUESTÃO DE GÊNERO?
Aluna: Eugênia Nogueira do Rêgo Monteiro Villa
Orientador: Bruno Amaral Machado
Doutorado em Direito
Contatos: eugeniaunisinos@yahoo.com.br
Trata-se de desenvolver a temática de relações e gênero na linguagem jurídica. Pretende-se
verificar, no âmbito das relações de gênero, em que medida as linguagens jurídicas adotadas
no contexto policial e judicial inventam um substrato a orientar os campos da investigação e
do julgamento do feminicídio e verificar quais as implicações biopolíticas da ausência de uma
hermenêutica que oriente a compreensão da tipificação do feminicídio na política criminal.
A lacuna de uma hermenêutica que leve em consideração relações de gênero propicia
incertezas e prejuízos à investigação, ao processamento e ao julgamento dos assassinatos
de mulheres e meninas. A pesquisa encontra-se na fase de coleta de documentos, como
inquéritos policiais e processos findos de feminicídio no Estado do Piauí, no ano de 2015, e
identificação da literatura sociojurídica acerca do tema.
Palavras-Chave: Feminicídio. Relações e gênero. Linguagem jurídica.
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UMA TEORIA DA EXECUÇÃO PENAL CERTA MEDIANTE A OBSERVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA
DO REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR NO DF
Aluno: Fernando Luiz de Lacerda Messere
Orientador: Marcelo Dias Varella
Doutorado em Direito
Contatos: fernandomessere@hotmail.com
A pesquisa está centrada na execução penal e busca uma teoria da execução penal. Para
tanto, tem como objeto de estudo a execução penal em regime aberto e prisão domiciliar. A
pesquisa pretende provar que, em especial, nos casos dos crimes patrimoniais, “a escola do
crime” está do lado de fora das prisões e somente um esforço de comunicação permanente
com o apenado que cumpre pena do lado de fora dos presídios pode conter a continuidade
da prática criminosa. A pesquisa escolheu como base de estudo o contingente que cumpre
pena em regime aberto e prisão domiciliar, por tratar-se do regime mais benéfico e menos
restritivo de privação de liberdade, que, em princípio, jamais deveria contribuir para a
reiteração criminosa daqueles que não experimentaram o presídio.
Palavras-Chave: Execução penal. Regime aberto. Prisão domiciliar.
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A POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E O HIBRIDISMO CULTURAL
Aluno: Flavio Rodrigues Calil Daher
Orientador: Hector Valverde Santana
Doutorado em Direito
Contatos: flavio_daher@hotmail.com
O Direito Penal como área mais invasiva do Direito começou, a partir do início do século
passado, a trabalhar com a ideia de estratificar o delito quando da sua análise, com vistas
a delimitar o recorte exato, no tempo e no espaço, em que a lei permitirá a incidência da
lei penal. Diversas foram as teorias que objetivaram reunir em blocos afins os elementos
que compunham o evento criminal, permitindo a sua análise em separado. Essa técnica
reducionista, com vistas a dar segurança jurídica numa área tão sensível do direito, criou
o que se convencionou chamar de dogmática penal, ou seja, cada elemento dentro de cada
estrato passou a ter uma estrutura previamente definida pela lei para a sua verificação.
Palavras-Chave: Direito Penal. Técnica reducionista. Hibridismo cultural.
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ESTADO E SOCIEDADES EMPRESÁRIAS: A NECESSÁRIA SIMBIOSE PARA A TUTELA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS NO BRASIL
Aluno: Francisco Soares Campelo Filho
Doutorado em Direito
Contatos: campelo@campelocampelo.com.br
Analisa-se a criação de uma relação simbiótica entre o Estado e as sociedades empresárias
como condição de possibilidade para superar os problemas que se apresentam tanto
a um como a outro em face da deficiência da tutela dos direitos sociais fundamentais. A
superação da dicotomia entre público e privado não pode significar divergência de interesses,
tampouco a supremacia de um sobre o outro, possibilitando uma coevolução, respeitandose as suas inerentes peculiaridades. Essa simbiose, para ser implementada, necessita ser
regulamentada, sendo crucial que o Direito seja, pois, o instrumento que teria por função
essa regulação, sua preservação e sua manutenção.
Palavras-Chave: Estado. Sociedades empresárias. Direitos fundamentais sociais.

318

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: ANÁLISE DOS GASTOS COM DEMANDAS JUDICIAIS NO FNS
Aluna: Giovana Ferreira Martins Nunes Santos
Doutorado em Direito
Contatos: giovana.nunes@ig.com.br
Pretende-se verificar o impacto das decisões judiciais nas despesas liquidadas do Fundo
Nacional de Saúde.
Palavras-Chave: Judicialização da Saúde. Despesas. FNS.
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O FUNCIONALISMO JURÍDICO DA JUSTIÇA BRASILEIRA
Aluno: Ivan Claudio Pereira Borges
Orientador: Frederico Augusto Barbosa da Silva
Doutorado em Direito
Contatos: ivan_cpborges@yahoo.com.br
Há um ideal sobre o Judiciário brasileiro, cujos traços podem ser encontrados na legislação
atual que definiu sua estrutura e competências. Há outro Judiciário que desenvolveu táticas
e estratégias de sobrevivência como sistema. Com o novo sistema de controle estabelecido
para acompanhamento da performance do Judiciário brasileiro, pode-se afirmar que se
estabeleceu uma racionalidade instrumental que influencia o funcionalismo do tipo jurídico,
observável nas práticas da prestação jurisdicional.
Palavras-Chave: Judiciário brasileiro. Táticas e estratégias. Racionalidade instrumental.
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ENTRE O NORMATIVO E O FACTUAL: ATUAÇÃO DO JUIZADO DE COMBATE À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TERESINA E O REFLEXO DO “JEITINHO”
BRASILEIRO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Aluna: Verônica Acioly de Vasconcelos
Orientador: Antônio Henrique Graciano Suxberger
Doutorado em Direito
Contatos: veronicaacioly@hotmail.com
Medindo a dualidade entre o sistema normativo moderno e o sistema moral conservador, o
Judiciário, adotando a forma moderna, atua empiricamente, de forma diversa, ou seja, atrelado
às condicionantes do sistema moral tradicional. O Poder Judiciário, assim, em questões de
forte apelo moral, como as que envolvem violência contra mulher no ambiente doméstico,
adota um sincretismo, para conciliar o conteúdo tradicional à moderna dogmática. Pretendese comprovar essa hipótese mediante a análise das sentenças proferidas pelo JVDFM de
Teresina, prolatadas durante 18 meses, apresentando o percentual de condenações,
absolvições e outras hipóteses, a fim de atestar ou não se existe uma “contaminação do
jeitinho brasileiro” mantenedor da desigualdade de gênero no aparato legal que prega a
igualdade genérica entre as partes. A fase atual é de levantamento das sentenças no juizado,
análise bibliográfica e definição dos marcos teóricos.
Palavras-Chave: Sistema normativo moderno. Prestação jurisdicional. Sistema moral.
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CAPACIDADE SANITÁRIA DOS ÓRFÃOS TERAPÊUTICOS: PERSPECTIVAAS INTERNA E
INTERNACIONAL SOBRE MEDICAMENTOS
Aluna: Tanise Zago Thomasi
Orientador: Paulo Roberto de Almeida
Doutorado em Direito
Contatos: tthomasi@hotmail.com
O enfoque do trabalho é a reflexão, a discussão e a pertinência jurídica das pesquisas,
envolvendo seres vivos, especialmente pessoas até os 17 anos de idade, considerados
pacientes pediátricos, uma vez, que o problema reside no fato que a grande maioria dos
medicamentos prescritos e utilizados em suas patologias não foram testados em crianças
e adolescentes, razão pela qual, são conhecidos como “órfãos terapêuticos”. Assim, não há
indicativos seguros que seus efeitos adversos estejam apenas relacionados à dose a ser
ministrada, pois esse público está em fase de crescimento, podendo afetar alguma função
específica, diferentemente dos adultos, que já estão em outro ciclo vital. Discute-se o valor
legal do assentimento destes indivíduos, debatendo a validade e a eficácia da autonomia do
doente privado de discernimento por conta de sua idade. Assim, considera-se a teoria do
“menor maduro”, para tratar-se da presente temática.
Palavras-Chave: Medicamentos. Órfãos terapêuticos. Menor maduro.
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JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: NOVA PROPOSTA MEDIANTE
ANÁLISE DOS MODELOS IBÉRICOS E SUL-AMERICANOS
Aluno: Júlio Edstron Secundino Santos
Orientador: Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy
Doutorado em Direito
Contatos: edstron@yahoo.com.br
A justiça de transição é um instrumento levado em conta para as tomadas de decisões
políticas e jurídicas em um Estado, após um regime ditatorial, e a instauração de nova
democracia. Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na década de 1970, houve
nova onda de redemocratização em países, como Argentina, Brasil, Espanha e Portugal.
Nota-se que existem diversos modelos de justiça de transição. Na Europa, o principal é
o de esquecimento e reconciliação, e, no novo regime, haverá a edição de “leis do ponto
final”, que, geralmente, estabelecem uma autoanistia ao regime ditatorial e às insurgentes
que se opuseram a ele. Na América Latina, o modelo de transição adotado foi o de justiça e
verdade, influenciado pela jurisprudência da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. No
modelo latino-americano, foram instauradas comissões da verdade, e a história foi realizada
e reconfigurada segundo o novo regime. O ponto fulcral é que cada um desses modelos ainda
enfrenta diversos problemas. Assim, o cerne da tese é escrutinar os modelos descritos e
propor qual seria o ponto de equilíbrio entre um parâmetro e outro, estabelecendo, dessa
maneira, a terceira via.
Palavras-Chave: Justiça de transição. Ibéricos e sul-americanos. Decisões políticas e jurídicas.
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A LÓGICA DE CONSTRUÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL NO PLANO GLOBAL E A SUA
EFETIVIDADE NO DIREITO BRASILEIRO NOS ÚLTIMOS 30 ANOS: ESTUDOS DE CASO
SOBRE CLIMA, BIODIVERSIDADE E RESÍDUOS
Aluna: Lauren Lautenschlager
Orientador: Marcelo Dias Varella
Doutorado em Direito
Contatos: lautenschlager.lauren@yahoo.com.br
O presente estudo tem como objetivo analisar a lógica de construção do direito ambiental no
plano global e verificar a sua efetividade no direito brasileiro, nos últimos 30 anos. Primeiro,
trata-se da construção do direito internacional ambiental na sua forma tradicional, com a
análise tanto dos sujeitos clássicos como em relação às fontes predominantes. Segundo,
verificar-se a construção contemporânea do direito internacional ambiental, identificada
por atores modernos, novas formas de manifestação e a explosão dos tratados de proteção
ambiental. Em seguida, os critérios de efetividade de proteção ambiental internacionais e
internos serão os mesmos aplicados em três grandes grupos: clima e florestas, biodiversidade
e espécies ameaçadas e resíduos. Trabalha-se com a hipótese de que os tratados ambientais
ratificados pelo Brasil levam a uma mudança institucional-normativa interna que nem
sempre proporciona o cumprimento dos objetivos firmados.
Palavras-Chave: Direito ambiental. Plano global. Direito brasileiro.
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ENJAULAR SERES HUMANOS: AS RACIONALIDADES PUNITIVAS E OS TRÊS DOGMAS DO
PENALISMO NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS JUÍZES CRIMINAIS
Aluno: Lucas Nogueira do Rêgo Monteiro Villa Lages
Orientador: Bruno Amaral Machado
Doutorado em Direito
Contatos: lucasvilla@globo.com
Os juízes criminais entendem sua atuação como legítima, justificando o poder punitivo
estatal por meio das teorias tradicionais da pena ou dos três dogmas do penalismo. Esta
justificação não encontra confirmação científica e fundamenta-se em dados sociais falsos
ou inventados. As teorias tradicionais sobre a pena e, por conseguinte, a racionalidade
punitiva dos juízes criminais baseiam-se em três falsos dogmas do penalismo: a relação
causal entre crime e pena; a inevitabilidade da pena pública; a crença na humanização das
penas na modernidade. O trabalho está em fase de discussão com o orientador e encontrase aberto a novas ideias e reformulações. A principal dificuldade, no momento, é concluir os
créditos das disciplinas para que haja dedicação exclusiva à tese.
Palavras-Chave: Racionalidades punitivas. Três dogmas do penalismo. Juízes criminais.
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ACIDENTE AMBIENTAL DE MARIANA: ANÁLISE DOS CAMINHOS QUE LEVARAM À
TRAGÉDIA
Aluna: Luciana Laura Carvalho Costa Dias
Orientadorar: Maria Edelvacy Pinto Marinho
Doutorado em Direito
Contatos: lulaura.costa@gmail.com.br
O trabalho versa acerca do acidente ambiental ocorrido em Mariana/MG e busca analisar
os caminhos que levaram à tragédia. Nesse horizonte, todas as etapas percorridas durante
o licenciamento ambiental serão estudadas com vistas à eventual ligação entre o processo
exigido (cumprido) legalmente e os resultados desastrosos ao meio ambiente e às populações
envolvidas. Tem-se como hipótese que a relação entre as diversas instituições participantes
do processo de licenciamento pode ter uma relação direta com o acidente. Com vistas à
comprovação da hipótese, são examinadas as instituições envolvidas e suas escolhas. O
trabalho encontra-se em fase de coleta de dados, especialmente no que toca os processos
administrativos de licenciamento e autorização ambientais, de exploração e conhecimento
do campo teórico. As dificuldades encontradas dizem respeito, especialmente, à delimitação
fina do tema e à reunião de material concreto para análise.
Palavras-Chave: Acidente ambiental. Mariana. Análise.
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INTERAÇÕES ORGANIZACIONAIS E ESTRATÉGIAS DE GOVERNANÇA EM REDES DE
COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE À LUZ DA ENTREGA VIGIADA
DE VÍTIMAS NO PEDIDO DE AUXÍLIO DIRETO
Aluno: Luciano Ferreira Dornelas
Doutorado em Direito
Contatos: dornelas.lfd@dpf.gov.br
Analisam-se os aspectos da cooperação jurídica internacional, focalizando a governança
em redes, com uma explanação à luz da teoria sistêmica luhmanniana. Pretende-se,
detalhando a respeito dos diversos atores capazes de influir no processo de cooperação
internacional, uma crítica sobre a funcionalidade prática das redes, calcada em experiência
do uso da cooperação jurídica internacional, citando casos de tráfico internacional de pessoa,
focalizando alguns obstáculos à sua realização plena. Considera-se o diagnóstico de que os
arranjos temporários sejam desarticulados, decididos mediante critérios autopoiéticos, pois
as suas premissas não produzem interação para uma forma de atuação coordenada, e as
organizações tornam-se “cegas” em relação ao que decidem as outras.
Palavras-Chave: Interações organizacionais. Estratégias de governança. Redes de
cooperação.
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A EVOLUÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO PELA FORÇA DO PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL:
A INTERPENETRAÇÃO DO COMMON LAW NO DIREITO BRASILEIRO
Aluno: Marcio Evangelista Ferreira da Silva
Orientador: Jose Francisco Rezek
Doutorado em Direito
Contatos: marcio.efs@gmail.com
O estudo compreende a análise da evolução do sistema jurídico brasileiro diante das novas
legislações federais civil, penal e trabalhista. Pretende-se analisar a atual forma de legislar
no intuito de demonstrar se há ou não uma evolução tendente a alterar o sistema do civil
law. A questão que se propõe é a seguinte: os Poderes Legislativo e Judiciário, estabelecendo
o precedente jurisprudencial como fonte do direito, com suporte em eventual influência
do common law, podem afrontar o sistema civil law e criar novo sistema jurídico híbrido? A
evolução da sociedade e dos sistemas jurídicos sofre influências multicontextuais, e, assim,
tanto o sistema do common law como o do civil law não ostentam mais a distinção básica
de que, naquele, a fonte primária do direito é o precedente e, neste, a Lei. A evolução dos
sistemas, paulatinamente, interpenetra-se.
Palavras-Chave: Sistema jurídico. Precedente jurisprudencial. Common law.
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DO DEVER MORAL À OBRIGAÇÃO JURIDICAMENTE EXIGÍVEL NAS RELAÇÕES PRIVADAS:
IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE CONDUTA FRATERNA
Aluno: Saulo Tarcisio de Carvalho Fontes
Orientador: Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto
Doutorado em Direito
Contatos: saulofontes@elo.com.br
Analisa-se o processo de conversão de valores morais fundados na fraternidade em obrigações
jurídicas exigíveis, no âmbito das relações privadas, mediante decisões judiciais. A questão
principal envolve a legitimidade e a extensão das intervenções normativas e, especialmente,
se tais situações representam distorções ou devem ser admitidas e justificadas. Demonstrase que moral e direito são mecanismos de controle social com a mesma origem na mente
normativa humana, por isso o direito, do ponto de vista interno, tem, necessariamente, um
argumento moral para sua exigibilidade. Defende-se que a cooperação é a característica mais
relevante no sucesso da espécie humana, sendo a empatia e a reciprocidade responsáveis
principais pelo desenvolvimento de instrumentos de controle social, por isso não se pode
estabelecer uma independência integral entre os dois sistemas, direito e moral, decorrendo
de tal fato a autorização lógica do uso do principio da fraternidade em decisões judiciais.
Palavras-Chave: Dever moral. Relações privadas. Conduta fraterna.
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ABUSO DE PODER NO PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO E MECANISMOS JURÍDICOS
DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE: OS PADRÕES DE DECISÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL
BRASILEIRA NAS ELEIÇÕES DE 2006, 2010 E 2014
Aluna: Margarete de Castro Coelho
Orientador: Carlos Bastide Horbach
Doutorado em Direito
Contatos: margaretecoelho@uol.com.br
No presente estudo, examina-se se a judicialização do processo eleitoral e o ativismo
da Justiça Eleitoral se tem legitimado democraticamente ou se, na ausência de uma
hermenêutica constitucional-eleitoral, tem-se comprometido o sentido e o alcance
das decisões no processo eleitoral. Como principal hipótese, tem-se que a ausência de
um padrão de interpretação e aplicação das leis pela Justiça Eleitoral brasileira parece
comprometer a segurança jurídica, pois seu atual modelo de atuação não garante nem
clareza, nem uniformidade na interpretação e na aplicação das regras, nem respeito aos
próprios precedentes.
Palavras-Chave: Processo eleitoral. Abuso de poder. Fiscalização e controle.
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A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE URBANO:

FORMAS INOVADORAS NA CONSTRUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE
MEIO AMBIENTE URBANO NOS SISTEMAS EUROPEU E INTERAMERICANO DE DIREITOS
HUMANOS E AS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA O BRASIL
Aluna: Mariane Morato Stival
Orientador: Marcelo Dias Varella
Doutorado em Direito
Contatos: marianemorato@hotmail.com
Há progressiva construção jurisprudencial sobre a proteção do direito à boa qualidade de
vida ambiental urbana, no âmbito da Corte Europeia de Direitos Humanos. Entretanto,
os sistemas interamericano e europeu têm uma atuação bem distinta em relação a esse
mesmo direito. No âmbito da CIDH, essa questão ainda é limitada e incipiente. Em termos de
metodologia, pretende-se uma análise da jurisprudência da CIDH e da CEDH e da brasileira
sobre o direito à adequada qualidade de vida, mediante os temas que se apresentam como
direitos violados. Serão analisadas formas inovadoras na proteção do direito ao meio
ambiente urbano, adequado em relação ao Brasil. Será verificado se o Brasil pode ser acionado
internacionalmente pelos problemas nacionais de falta de efetividade como denegação de
qualidade de vida ambiental no contexto urbano. Pretende-se verificar a possibilidade e a
efetividade do SIDH na ampliação do alcance do direito à boa qualidade de vida ambiental
urbana, no Brasil.
Palavras-Chave: Jurisprudência internacional. Meio ambiente urbano. Contribuições.
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O CASO DA BARRAGEM ALGODÕES E A TUTELA ESTATAL DO MEIO AMBIENTE
Aluna: Marília Martins Soares de Andrade
Orientadora: Marcia Dieguez Leuzinger
Doutorado em Direito
Contatos: mariliapiaui@yahoo.com.br
Analisa-se de que forma agiu o Estado nas suas diferentes dimensões e, especificamente,
no caso do rompimento da Barragem Algodões, ocorrido em 27 de maio de 2009, na cidade
de Cocal, no norte do Piauí. Essa análise deve investigar a ação pública analisada no decurso
do tempo, no intuito de saber quais as providências prévias e de gestão de risco tomadas
e o que foi feito depois da tragédia consumada, com vistas à reparação do ambiente e das
pessoas direta ou indiretamente atingidas. Esse tema deverá ser pesquisado em cada esfera
institucional, com o fim de estabelecer quais as condutas esperadas e realizadas pelos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e pelo Ministério Público que possibilitaram ou
dificultaram o advento do desastre.
Palavras-Chave: Tutela estatal. Meio ambiente. Barragem Algodões.
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ASSIMETRIAS TRIBUTÁRIAS ENTRE BRASIL E CHINA E SEU IMPACTO NA LEGITIMIDADE
E NA CONVENIÊNCIA DO USO DE MEDIDAS ANTIDUMPING PELO GOVERNO BRASILEIRO
Aluno: Maurício Muriack de Fernandes e Peixoto
Orientador: Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy
Doutorado em Direito
Contatos: mauricio.peixoto@agu.gov.br
Examina-se a nova globalização “não hegemônica”, o papel de integração mundial multipolar
dos BRICS e sua relação com o uso da medida antidumping na equalização do comércio
exterior bilateral, utilizando-se como critério aferidor da prática ilídima de dumping a análise
das consequências das assimetrias tributárias existentes nos respectivos sistemas fiscais do
Brasil e da China, na formação dos preços dos bens econômicos e na fixação do “preço normal”,
que servirá de referência para constatar a licitude do preço. Constata-se a legitimidade e a
conveniência do uso de medidas antidumping pelo governo brasileiro no âmbito das relações
de comércio exterior sino-brasileiras, sem que tal uso signifique qualquer risco estratégico
para a dinâmica própria da interação sino-brasileira, inclusive, no âmbito dos BRICS, motivo
pelo qual se recomenda seu uso quando necessário para a preservação da economia nacional.
Palavras-Chave: Brasil e China. Assimetrias tributárias. Medidas antidumping.
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A NORMATIZAÇÃO DO TRABALHO DECENTE NO BRASIL: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE
A PROTEÇÃO CONFERIDA PELA NORMA DOMÉSTICA E O PADRÃO INTERNACIONAL
Aluna: Monique Fernandes Santos Matos
Orientador: Marcelo Dias Varella
Doutorado em Direito
Contatos: moniquefmatos@ig.com.br
A hipótese principal da tese é a de que a comparação entre a normatização do trabalho decente
no Brasil e a proteção conferida pelo padrão internacional revela uma heterogeneidade
prejudicial à efetividade de tais normas. Considerando os quatro principais eixos de proteção
ao trabalho decente, definidos pela Organização Internacional do Trabalho (interdição
ao trabalho forçado, ao trabalho infantil, à discriminação no ambiente laboral e liberdade
associativa e sindical), verifica-se, em análise ainda superficial, que, em alguns desses eixos,
o padrão internacional é replicado, ainda que não integralmente, no Brasil, enquanto em
outros, especialmente em relação à liberdade associativa e sindical, a adequação da norma
doméstica a esse padrão é insuficiente e desejável. O trabalho está em fase inicial de pesquisa
da normatização, da doutrina e da jurisprudência (nacional e internacional) sobre os temas
ligados ao trabalho decente, com dificuldades ligadas à definição de termos e delimitação.
Palavras-Chave: Normatização. Norma doméstica. Padrão internacional.
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A (IN)EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE À CORRUPÇÃO NAS
RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS
Aluna: Naila Fortes e Silva
Doutorado em Direito
Contatos: nailafortes@hotmail.com
A “inquietação” despertada diz respeito ao crescimento dos países e do comércio mundial,
resultantes de uma realidade globalizada, necessitando, assim, de uma sintonia entre as
soberanias para que haja a busca da legalidade e do desenvolvimento ordenado e legal.
A lisura das relações comerciais internacionais depende da cooperação jurídica entre os
países para que haja unidade no combate à corrupção. Os principais tratados e convenções
internacionais que analisam o tema e de que o Brasil é signatário refletiram, de forma prática,
a abordagem da prevenção e do combate à corrupção no âmbito nacional, revertendo-se,
entre outros aspectos jurídicos, em políticas públicas de combate e prevenção à corrupção
transnacional. Todavia, questiona-se: esses meios de cooperação jurídica têm sido efetivos
no combate ao crime de corrupção e na proteção à economia mundial? Têm sido aplicadas
efetivamente no Brasil as políticas públicas desenvolvidas no combate e na prevenção à
corrupção nas relações econômicas.
Palavras-Chave: Políticas públicas. Corrupção. Relações econômicas internacionais.
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ATUAÇÃO COOPERATIVA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NA PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE NO ÂMBITO MUNICIPAL
Aluno: Paulo Campanha Santana
Orientadora: Marcia Dieguez Leuzinger
Doutorado em Direito
Contatos: pcampanha35@yahoo.com.br
O objetivo da pesquisa é analisar a possibilidade e a consequência da limitação da atuação
da União e dos estados no âmbito dos municípios, imposta pela LC 140/2011, nas ações
administrativas, no exercício da competência material comum, em suposto federalismo
cooperativo, na proteção do meio ambiente. O estudo trata da repartição de competência
sobre o meio ambiente, especificando a atuação de cada ente da federação e analisa,
mediante indicadores selecionados, a existência ou não de uma atuação cooperativa dos
referidos entes na proteção ao meio ambiente. Por fim, analisa se é possível uma atuação
limitada da União e dos estados no âmbito dos municípios. A hipótese inicial é a de que não
é possível limitar a referida atuação, sendo inconstitucionais os dispositivos da LC 140/2011
que privatizem tais ações. O trabalho está na redação do primeiro capítulo e na consolidação
do questionário para a pesquisa de campo.
Palavras-Chave: Atuação cooperativa. Meio ambiente. Proteção.
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A DEMOCRATIZAÇÃO DA ARBITRAGEM E A AMPLITUDE DO CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE NA ARBITRAGEM
Aluno: Rafael Freitas Machado
Orientador: Jose Francisco Rezek
Doutorado em Direito
Contatos: raffmachado@hotmail.com
Examinam-se arbitragens de direito e análise de diferentes sistemas jurídicos. Analisam-se
sistemas de controle de constitucionalidade no direito comparado. Concilia-se e conjugase o direito constitucional e o direito internacional. As arbitragens devem ser construídas
em conformidade com os sistemas constitucionais, nos quais as Constituições apresentam
rigidez e supremacia diante dos demais diplomas legais.
Palavras-Chave: Análise de sistemas. Democratização da arbitragem. Constitucionalidade.
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO SUS E
INCLUSÃO DAS CLASSES POPULARES
Aluno: Ramiro Nobrega Sant’Ana
Orientador: Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy
Doutorado em Direito
Contatos: ramirons@gmail.com
A judicialização da saúde é instrumento que abre nova oportunidade para enfrentar dois graves
problemas públicos: a desigualdade de acesso e a baixa qualidade dos serviços públicos de
saúde. Esses aspectos reforçam-se mutuamente e subvertem as diretrizes constitucionais
do SUS. Em razão de tal percepção, a presente pesquisa propõe investigar e imaginar como
aproveitar o potencial transformador da judicialização da saúde em favor de três principais
objetivos: reduzir assimetrias de acesso aos serviços públicos de saúde; desenvolver o SUS
para melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços; resgatar a credibilidade da sociedade
brasileira nesse relevante projeto de proteção social. Tais objetivos podem ser alcançados
com articulação entre as instituições da justiça e da saúde, com foco voltado à efetiva
inclusão material das classes populares, por intermédio de novos arranjos institucionais que
aproveitem o direito como instrumento transformador.
Palavras-Chave: Judicialização da Saúde. SUS. Inclusão social.
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AS NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR:

UM APORTE DAS TEORIAS GERAIS DAS NULIDADES DO PROCESSO E DO ATO
ADMINISTRATIVO

Aluno: Sandro Lucio Dezan
Orientador: Carlos Bastide Horbach
Doutorado em Direito
Contatos: dezann@ig.com.br
O ordenamento jurídico não permite a aplicação direta da teoria das nulidades dos atos
administrativos aos atos processuais que compõem o processo disciplinar da Administração
Pública. Há a necessidade de sopesamento do tema sob a óptica de princípios constitucionais
e legais que regem o direito processual e a sua teoria epistemológica, impondo-se uma
análise simultânea de normas materiais e processuais e, com efeito, a incidência da teoria
geral do processo na tarefa de definição dos efeitos jurídicos dos atos disciplinares. Desse
modo, identifica-se um comportamento jurídico específico para a constatação das nulidades
do ato disciplinar, sensivelmente distinto da teoria das nulidades do ato administrativo,
embora tendo, nessa última, o seu ponto de partida e aporte teórico. A comprovação dessa
assertiva deu-se por meio de revisão bibliografia, para inferir a interação complexa entre
direito material e direito processual.
Palavras-Chave: Teoria das nulidades. Processo administrativo disciplinar. Ordenamento
jurídico.
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A REPERCUSSÃO GERAL NA PRÁTICA DO STF: COMO O FILTRO DE RELEVÂNCIA É
ENFRAQUECIDO PELO OBSCURECIMENTO DA DISCRICIONARIEDADE NA MOTIVAÇÃO
DAS DECISÕES
Aluno: Frederico Montedonio Rego
Orientador: Prof. Luís Roberto Barroso
Mestrado em Direito
Contato: fmontedonio@gmail.com
O estudo parte da constatação do fracasso do filtro da repercussão geral tal como é praticado
pelo STF. A quantidade de recursos extraordinários distribuídos no STF sofreu redução de
2007 a 2011, mas, depois, voltou a subir, atingindo, hoje, quase o mesmo volume anual
que existia antes da criação da sistemática, mas com uma diferença em relação ao regime
anterior: atualmente, há quase 1,5 milhão de processos sobrestados nas instâncias de
origem, aguardando decisão do STF. O estudo contribui para que esse juízo de relevância
seja exercido de forma mais transparente e econômica, à luz do direito vigente. Para tanto,
pretende-se demonstrar que, ao contrário do que ocorre com juízos de correção, juízos de
relevância têm uma carga política e discricionária acentuada, o que gera natural aversão
aos controles aplicáveis à motivação das decisões em geral. Isso foi contrabalançado por
dois mecanismos. O primeiro é a exclusividade na apreciação da repercussão geral pelos
ministros do STF, justificada por suas credenciais políticas. O segundo é o elevado quórum
de dois terços dos ministros, para negar repercussão geral. Trata-se de reforço destinado
a compensar a natural dificuldade de chegar-se a conclusões objetivas quanto à relevância
ou à irrelevância de uma questão. Dada essa natural dificuldade, o constituinte confiou em
que fosse razoavelmente seguro um juízo de irrelevância endossado por, pelo menos, 8
de 11 ministros. Em seguida, propõe-se que a repercussão geral seja priorizada como um
filtro assumido e colegiado de relevância e que recaia não apenas sobre teses, mas também
sobre casos, o que, segundo se pretende demonstrar, é compatível com a Constituição,
com o Código de Processo Civil e com a lógica segundo a qual “quem pode o mais, pode
o menos”. Isso geraria uma análise mais rápida, suprimindo os incentivos e os pretextos
para a sucessão interminável de recursos, e mais transparente, já que as inconsistências na
utilização de filtros técnicos apenas desacreditam a jurisprudência da Corte e obscurecem a
inevitável discricionariedade inerente aos juízos de relevância.
Palavras-Chave: STF. Filtro de relevância. Motivação das decisões.
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A NEGAÇÃO DO STATUS DE REFUGIADO PELA UNIÃO EUROPEIA AOS SÍRIOS SUSPEITOS
DE INTEGRAR OU SIMPATIZAR COM ORGANIZAÇÕES TERRORISTAS
Aluno: Harley Enoque Viana de Oliveira
Orientadora: Alice Rocha da Silva
Mestrado em Direito
Contato: harleyoliveira@gmail.com
A União Europeia é comumente apontada como um modelo de proteção à justiça e aos
valores democráticos e de respeito ao direito internacional. Contudo, ao pensar-se em
uma proteção integral dos refugiados, há várias dúvidas quanto à forma utilizada para
lidar com o fluxo migratório dos refugiados sírios ao continente europeu. A possibilidade
de que pessoas suspeitas de ser integrantes de organização terrorista venham a solicitar
refúgio em território europeu traz à tona a discussão sobre a possibilidade de negativa da
condição de refugiado àqueles indivíduos sobre os quais a suspeita recaia. É preciso ter claro
como os Estados europeus podem reagir em caso de indícios de que um pedido de refúgio
tenha sido formulado por pessoa ligada a uma organização dita terrorista e estabelecer
se estes pedidos deveriam ser automaticamente negados ou se haveria um espaço de
discricionariedade para a avaliação do caso concreto. Segundo o texto legal, a concessão
do status de refugiado ocorre em função do reconhecimento de que um indivíduo poderá
ser perseguido em seu país de origem ou residência habitual em razão da sua raça, religião,
nacionalidade, convicções políticas ou por pertencer a determinado grupo social. Ainda que
a diretiva disponha que o reconhecimento dessas condições deva ser determinado no caso
concreto, o seu artigo 12 estabeleceu as hipóteses nas quais o indivíduo teria excluído o
status de refugiado. Destaca-se, entre elas, a possibilidade de o estrangeiro ou a apátrida
ser excluído da qualidade de refugiado quando sobre ele existam suspeitas graves de
prática de crimes contra a paz, crimes de guerra ou contra a humanidade, crime comum de
natureza grave fora do território do país hospedeiro e antes da admissão como refugiado
ou de crimes contrários aos princípios e aos propósitos da Organização das Nações Unidas
(ONU), enunciados nos artigos 1º e 2º da Carta da ONU (artigo 12.2.). Nos termos da diretiva,
poderão ser considerados crimes comuns os atos cruéis ou desumanos ainda que praticados
com objetivo político como os atos terroristas.
Palavras-Chave: Organizações terroristas. União Europeia. Sírios.
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COTAS RACIAIS PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO: DIÁLOGO ENTRE A
CONVENIÊNCIA POLÍTICA DA AÇÃO AFIRMATIVA E O RESPEITO À DIGNIDADE DA
PESSOA NEGRA
Aluno: José Wilson Ferreira Lima.
Orientador: Prof. Dr. Bruno Amaral Machado
Doutorado em Direito
Contato: wferreiraster@gmail.com
Quase três décadas após a promulgação da Constituição de 1988, o Estado brasileiro
disciplinou as formas de ingresso nas instituições federais de ensino superior (Lei n.
12.711/2012) e em cargos e empregos públicos (Lei n. 12.990/2014), mediante sistema
de reserva de vagas (cotas raciais). No primeiro caso, a reserva de vagas (50%) foi destinada
aos estudantes interessados em ingressar em cursos de graduação e que tenham cursado,
integralmente, o ensino médio em escolas públicas; no segundo, a reserva de vagas (20%)
foi destinada à população negra do país. Percebe-se que, nos casos indicados, a política
que orientou a instituição dessas ações afirmativas se pautou em critérios étnico-raciais e
na precariedade de condições financeiras dos estudantes como fator impeditivo de terem
acesso ao ensino de qualidade (fator pobreza). O estudo não tem a pretensão de desmerecer
nenhum tipo de ação afirmativa de vertente racial, mas pretende demonstrar que a reserva
de cargos e empregos públicos em favor da população negra não é forma de distribuição de
meios ou recursos na perspectiva de uma política de promoção de igualdades, como o é a
política de reserva de vagas para ingresso nas instituições públicas de ensino, mas, antes, o
projeto final que todos, em geral, buscam alcançar em razão de suas habilidades e méritos
pessoais, com os quais podem conquistar os bens da vida ordinariamente cobiçados. Não se
trata de estudo sobre ou para afirmar ou negar a constitucionalidade dessa ação afirmativa
como propósito finalístico, mas uma proposta de exame sistemático sobre sua utilidade e
os parâmetros de sua aplicação respeitosa e condizente com a dignidade da pessoa negra, o
que poderá, não obstante, levar à desconstrução fundamentada dessa ação, concluindo-se,
ao final, pela sua inconstitucionalidade. Não se trata de definição de (in) constitucionalidade
normativa do ponto de vista exclusivamente político (do legislador) ou da perspectiva
do argumento de autoridade, que se encerra em decisões finais do Supremo Tribunal
Federal (STF), pois, como é de amplo conhecimento, esse Tribunal tem revelado novos
entendimentos nos quais passou a considerar, na atualidade, matérias inconstitucionais
quando, preteritamente, havia-as declarado constitucionais.
Palavras-Chave: Cotas raciais. Respeito à dignidade. Conveniência política.
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A ORDEM DO DISCURSO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO PRISIONAL:DO
EMPREGO DE ELEMENTOS JURISPRUDENCIAIS PARA A ANÁLISE DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
Aluno: RAFAEL SEIXAS SANTOS
Orientador: Dr. BRUNO AMARAL MACHADO
Mestrado em Direito
Contato: rafaelseixas.email@gmail.com
O quadro de superlotação e as condições degradantes do sistema penitenciário doméstico
configuram contexto de patente violação de princípios e direitos constitucionais, tais como,
a dignidade da pessoa humana, a proibição da tortura, o acesso à justiça e a segurança dos
presos. Impende, portanto, estudar alternativas jurídicas de defesa dos direitos fundamentais
dos indivíduos encarcerados, tendo em vista a sua sistemática violação. Para tanto, adota-se
como plataforma de análise, o reconhecimento recente do estado de coisas inconstitucional
dos presídios, com o objetivo de argumentar acerca dos seus desdobramentos no âmbito
institucional, decorrentes, inclusive, da abismal dificuldade de construir um capital político
e da baixa representação de tal grupo social. A argumentação do texto é construída, então,
com o fito de demonstrar, com base na doutrina especializada, a viabilidade do emprego
de elementos provenientes da jurisprudência para a análise de políticas públicas voltadas à
promoção dos direitos humanos fundamentais dos apenados. A pesquisa tem como escopo
a ordem do discurso institucionalmente produzido nos julgados do Supremo Tribunal Federal
pertinentes à defesa dos direitos fundamentais dos encarcerados com a investigação de
como aquelas decisões, pautadas na dignidade, podem fornecer elementos para a análise de
políticas públicas setorizadas.
Palavras-Chave: Políticas públicas. Garantia dos direitos. Sistema penitenciário.
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O DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRASIL:A
TUTELA PENAL DO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL
Aluna: Carolina Souza Cordeiro
Orientador: Dr. Héctor Valverde Santana
Doutorado em Direito
Contato: carolinascordeiro@yahoo.com.br
A pesquisa visa problematizar a relação entre o Direito do Consumidor e o Direito Penal,
de modo a compreender se a existência de normas penais incriminadoras no âmbito do
Código de Defesa do Consumidor é meio legítimo para se atribuir ao Direito Penal o papel de
instrumento de tutela da relação de consumo e meio suficiente para assegurar ao consumidor
hipervulnerável a defesa e a proteção de garantias em suas relações de consumo.
Palavras-Chave: Direito Penal. Defesa do consumidor hipervulnerável. Relações de consumo.
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ANÁLISE RACIONALISTA DOS MECANISMOS RETALIATÓRIOS DE INDUÇÃO AO
CUMPRIMENTO DO DIREITO DA OMC
Aluno: Fernando Lopes Ferraz Elias
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Ferreira Ribeiro
Doutorado em Direito
Contatos: fernandoelias2006@hotmail.com
Consideram-se as possibilidades de um diálogo interdisciplinar entre as Relações
Internacionais e o Direito Internacional, a respeito do cumprimento das normas internacionais.
Analisa-se a questão na perspectiva das teorias racionalistas das relações internacionais.
Investigam-se os mecanismos de indução ao cumprimento no direito internacional. Debruçase sobre a questão no âmbito da OMC. Observa-se que, em um sistema de comércio
multilateral marcado por acentuadas assimetrias de poder, a conformidade dos membros
depende dos incentivos concedidos pela organização.
Palavras-Chave: OMC. Retaliação. Mecanismos de indução ao cumprimento.
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A REGULAÇÃO DA INTERNET COM O FIM DE CONCILIAR SEGURANÇA, PRIVACIDADE
E INTERESSES COMERCIAIS: UMA ANÁLISE SOBRE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO
INDIVÍDUO, JURISDIÇÃO E VIGILÂNCIA NO ESPAÇO CIBERNÉTICO
Aluno: Filipe Rocha Martins Soares
Orientador: Prof. Nitish Monebhurrun
Mestrado em Direito
Contato: filipe.soares@protonmail.com
O caráter transnacional da Internet requer que qualquer tentativa de regulá-la passa pela
perspectiva do Direito Internacional. A tendência entre os Estados é a de buscar o domínio
sobre os dados cibernéticos, em um contexto no qual almejam acessar as informações de
seus cidadãos, ainda que armazenadas no exterior, mas rechaçam tentativas de acesso por
outros Estados, implantando rigorosas normas de proteção. Algumas dessas normas, como
o Marco Civil da Internet brasileiro, apresentam pretensões extraterritoriais, na medida em
que sugerem a proteção dos dados mesmo em território estrangeiro. O objetivo do trabalho
é estudar os modelos de regulação da Internet propostos pela comunidade internacional,
buscando-se averiguar qual deles proporciona o melhor equilíbrio entre segurança e
privacidade. Ao mesmo tempo em que a vida íntima deve ser resguardada, os Estados não
podem prescindir de mecanismos que assegurem a defesa contra ações violentas planejadas
na Internet.
Palavras-Chave: Regulação da Internet. Medidas de proteção. Caráter transnacional.
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A RELEVÂNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO PARA A
CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
Aluna: Flávia Ramos Maia Costa – RA 61500032
Orientador: Prof. Dr. Carlos Bastide Horbach
Mestrado em Direito
Contatos: flaviarmcosta@gmail.com
O objetivo da pesquisa é compreender como o contrato de gestão celebrado com organizações
sociais se presta à consecução do princípio constitucional da eficiência. A exposição na mídia
e o fato de haver sido levado à apreciação do STF na ADI 1923/DF despertam a atenção para
o tema, que se revela em verdadeira proposta de novo modelo gerencial para a Administração
Pública brasileira.
Palavras-Chave: Contrato de gestão. Princípio da eficiência. Organizações sociais.
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O ENQUADRAMENTO DAS DECISÕES ESTRUTURAIS
NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO
Aluno: Henrique Alves Pinto
Orientador: Prof. Dr. Inocêncio Mártires Coelho
Curso: Mestrado em Direito
Contato: henrikiobrien@hotmail.com
O motivo principal deste trabalho é a preocupação com a efetividade das decisões judiciais.
A decisão estrutural, hoje encontrada em decisões do STF, é oriunda da decisão da
Suprema Corte norte-americana no julgamento do caso Brown vs. Board of Education, que
implementou uma política pública pelo Judiciário, com o objetivo de superar um quadro de
segregação racial. Nesse sentido, procura-se discutir de que forma decisões dessa natureza
podem enquadrar-se nos termos da nova lei adjetiva pátria.
Palavras-Chave: NCPC. Decisões estruturais. Efetividade.
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PAPEL DOS CARTÓRIOS NA REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO
Aluno: Irley Carlos Siqueira Quintanilha do Nascimento
Orientador: professor doutor Marcelo Varella
Mestrado em Direito
Contatos: irleyquintanilha@gmail.com
O objetivo do estudo é discutir o papel dos serviços notariais e de registros públicos na
reforma do Estado brasileiro. A hipótese é que, mantidas as bases do ordenamento jurídico
nacional, serviços prestados em cartórios trespassam setores da sociedade, de modo a
constituírem-se peças importantes em ações de reforma da Administração Pública. Para
que se facilite a busca na confirmação da hipótese, cortes setoriais são promovidos como
políticas públicas de desjudicialização, regularização fundiária e simplificação do Estado.
A abordagem busca a análise de resultados já alcançados mediante ações que já foram
implementadas, perspectivas para ações em curso, confrontação entre expectativas de
cartórios e da Administração Pública com as ações e reflexos jurídicos.
Palavras-Chave: Serviços notariais. Reforma. Estado brasileiro.
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TRÁFICO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO: O AGENTE PÚBLICO COMO FACILITADOR DAS
ATIVIDADES LIGADAS AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE SERES HUMANOS
Aluna: Priscilla Brito Silva Vieira
Orientador: Bruno Amaral Machado
Mestrado em Direito e Relações Internacionais
Contatos: priscillavieira@gmail.com
O projeto visa analisar a relação entre os crimes de tráfico internacional de pessoas e
corrupção, buscando entender se existe correlação ou relação de causalidade entre as duas
condutas criminosas. Para isso, pretende-se avaliar os pontos de vulnerabilidade da cadeia
do tráfico de pessoas à corrupção, incluindo o sistema de justiça. Acredita-se que os dois
fatores estejam relacionados e que, para ser o combate ao tráfico eficaz e a investigação
criminal alcançar todos os envolvidos na rede que viabiliza o tráfico de pessoas, é necessário
a comunidade internacional enfrentar o tráfico de pessoas e a corrupção de forma interligada.
Palavras-Chave: Tráfico de pessoas e corrupção. Agente público. Sistema de justiça.
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ALIENAÇÃO PARENTAL, EXECUTIVA E JUDICIAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A (IN)
VISIBILIDADE DO PROBLEMA DA ALIENAÇÃO PARENTAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E A
DEFESA DA NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA POLÍTICA JUDICIÁRIA DE COMPETÊNCIA
PARA O TRATAMENTO JURÍDICO DA ALIENAÇÃO PARENTAL COMO SITUAÇÃO DE RISCO
Aluna: Bruna Barbieri Waquim
Orientador: Hector Valverde
Doutorado em Direito
Contato: bu_barbieri@yahoo.com.br
A tese debate o tema da alienação parental e sua (in)visibilidade diante do Poder Executivo
municipal e do Poder Judiciário, sob o enfoque da experiência da cidade de São Luís/MA. A
Alienação Parental (AP) representa a interferência maliciosa de terceiro sobre a convivência
e o estabelecimento de laços psicológicos e afetivos com um familiar, significando violação
a direitos fundamentais, como integridade psicológica e convivência familiar de uma criança
ou um adolescente nos termos da Lei 12.318/2010. Mediante pesquisa bibliográfica e
jurisprudencial exploratória, observa-se que a regulamentação e a práxis jurídica tratam da
AP como um problema eminentemente da ordem privada, a ser resolvido no espaço das Varas
de Família e segundo um discurso jurídico que prioriza a pretensão dos adultos envolvidos,
o que contribui para que a prevenção e o combate desse mal não sejam contemplados em
políticas publicas. Nada disso, porém, parece adequar-se ao paradigma da proteção integral
à criança e ao adolescente nem à especialidade da Justiça de Infância e Juventude e do
sistema de garantia previsto pelo ECA. Por isso, a tese questiona: a AP pode ser considerada
uma situação de risco nos termos do artigo 98 do ECA, por isso deve ser considerada um
problema público? Avançando no questionamento, sendo a AP um problema de ordem
pública, a política judiciária de competência que deixa às Varas de família a atribuição de
processar e julgar o processo judicial que verse sobre AP, adapta-se à Doutrina da Proteção
Integral? Caso se trate de uma situação de risco, que políticas públicas o Poder Executivo
municipal, sob a ótica do princípio da municipalização, pode engendrar, para contribuir com
a prevenção e o combate à AP, a fim de que o Poder Judiciário não seja a única instância
pública a trabalhar esse fenômeno. A tese encontra-se na primeira etapa de levantamento
bibliográfico e planejamento das pesquisas de campo junto ao Poder Executivo municipal
e o Poder Judiciário de São Luís/MA, cidade natal da pesquisadora, o que permite melhor
imersão na coleta de dados.
Palavras-Chave: Alienação parental. Políticas públicas. São Luís/MA.
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O USO DO CONCEITO DE LAICIDADE ESTATAL PELO PODER JUDICIÁRIO NA CONSTRUÇÃO
DAS LIBERDADES DE CRENÇA E CONSCIÊNCIA NO BRASIL
Aluna: Stella Regina Coeli de Souza
Orientadora: doutora Alice Rocha da Silva
Mestrado em Direito
Contato: stellaregina@gmail.com
O escopo da pesquisa é demonstrar, mediante a análise de decisões judiciais, de que maneira
o princípio da laicidade do Estado tem sido aplicado no Brasil às demandas que envolvem
questões atinentes às liberdades de crença e de consciência: se, quando, como barreira ou
ampliador das respectivas autonomias. Busca-se responder à seguinte pergunta: quais são
os limites às liberdades de crença e consciência impostos pelo Poder Judiciário brasileiro
quando da utilização do princípio da laicidade estatal em seus julgados?. Quanto aos métodos
de pesquisa, está-se, neste momento, no passo referente à análise bibliográfica, cujos
registros dão robustez teórica à dissertação. A etapa seguinte será o estudo das decisões
judiciais, cuja realização está prevista para dezembro do corrente ano.
Palavras-Chave: Laicidade estatal. Poder Judiciário. Liberdades de crença e consciência.
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE PROTEÇÃO DA REPUTAÇÃO PESSOAL NO BRASIL:
RESOLUÇÃO DO CONFLITO ENTRE O DEVER DE TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL E A
PROTEÇÃO DA VIDA PRIVADA NA ERA DA INFORMAÇÃO NARCISÍSTICA
Aluno: ROBERTO KODAMA
Orientador: Leonardo Roscoe Bessa
Mestradoem Direito
Contato: betokodama@gmail.com
Este trabalho pretende propor uma solução jurídica para que a recuperação de informações
pessoais publicadas na Internet pelas ferramentas de busca sejam contextualizadas
de modo que seja minimizado o eventual problema de danos à reputação pessoal pela
publicação de informações governamentais quando contêm dados pessoais por obrigações
de transparência, sem que o direito fundamental à liberdade de expressão seja vulnerado.
Palavras-Chave: Informações pessoais. Internet. Danos.
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A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO E A FORMAÇÃO DE MEGABLOCOS
REGIONAIS: REFLEXOS PARA O FUTURO DA OMC E PARA O BRASIL
Aluna: Alice Amorim Campos
Orientador: a definir
Mestrado em Direito
Contato: aamorimcampos@gmail.com
A assinatura do acordo de Parceria Transpacífica (Trans-Pacific Partnership - TPP), em
fevereiro de 2016, consolidou um megabloco regional composto por 12 países da região do
Pacífico, localizados em três continentes. A constituição desse megabloco faz acender uma
luz vermelha no sistema de governança do comércio global, capitaneado pela Organização
Mundial do Comércio (OMC), que enfrenta a maior crise desde a sua criação. Nesse contexto,
a formação de megablocos regionais que pretendam promover uma convergência regulatória
combinada à liberalização do comércio pode acarretar alteração irreversível no sistema de
governança do comércio global, ameaçando o papel da organização. O objetivo geral da
pesquisa consiste em examinar, criticamente, o mecanismo de governança do comércio
global existente, centrado na atuação da OMC e a emergência de megablocos regionais,
representados pelo TPP. A pesquisa busca analisar o uso estratégico do regionalismo e os
processos de convergência regulatória, com o objetivo de contribuir para a discussão dos
efeitos desses para a OMC e para a formulação de políticas públicas nacionais. A hipótese a
ser verificada é a de que a Organização Mundial do Comércio enfrente uma crise de modelo
marcada pelo surgimento de megablocos regionais com potencial de ameaça à Organização
Mundial do Comércio enquanto ponto central de um sistema de governança. Outro aspecto a
ser analisado é o impacto das mudanças no sistema de governança global do comércio para
a formulação de políticas públicas nacionais, avaliando, em especial, se as normas geradas
em megablocos regionais dos quais o Brasil não faz parte podem restringir o conjunto de
escolhas que o legislador brasileiro terá para a formulação de políticas públicas.
Palavras-Chave: OMC. Megablocos regionais. Sistema de governança.

354

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: UM
ESTUDO SOBRE A APLICABILIDADE DAS ORIENTAÇÕES DO INTOSAI SOB A ÓTICA DO
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA
Aluna: Ana Claudia Rodrigues Nerosky Ribeiro
Orientador: professor doutor Antonio Suxberger
Mestrado em Direito
Contatos: ananerosky@gmail.com
O TCU é o órgão de controle externo cuja atuação visa auxiliar o Congresso Nacional no que
se refere a questões de execução orçamentárias e financeiras do país, com vistas a prevenir,
avaliar, orientar e recomendar melhorias à Administração Pública. Para cumprir sua finalidade
institucional, o TCU adotou orientações e recomendações de organismo internacional,
vinculado às Nações Unidas, composto pelas entidades de controle e auditoria de diversos
países, o INTOSAI. Tais orientações subsidiaram a elaboração de uma metodologia de
avaliação de qualidade da atuação do TCU, cuja aplicabilidade será apreciada sob a ótica do
princípio da eficiência administrativa. Para tanto, serão realizadas entrevistas com gestores,
levantamento de dados estatísticos e apreciação e confrontação das informações obtidas.
Espera-se identificar a correlação entre a aplicabilidade ou não de regras internacionais na
atuação do TCU e sua interação com o Congresso Nacional, de modo a auferir se o TCU cumpre
sua missão constitucional, garantindo a eficiência prevista no artigo 37 da Constituição
Federal.
Palavras-Chave: TCU. INTOSAI. Eficiência administrativa.
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ACORDOS DE COMPENSAÇÃO (OFFSETS) NA FORÇA AÉREA: UMA ANÁLISE DO PROJETO
H-X BR
Aluno: ROBSON ALVES DA SILVA
Orientadora: MARIA EDELVACY PINTO MARINHO
Mestrado em Direito
Contatos: robsonalves2000@uol.com.br
A presente pesquisa tem como meta avaliar criticamente em que medida os Acordos de
Offset contribuem para o desenvolvimento da indústria de defesa na perspectiva do
setor aeronáutico brasileiro. Busca-se analisar o processo de transferência de tecnologia
mediante os acordos de compensação firmados no Projeto H-X BR, cujo objeto é a aquisição
de 50 helicópteros franceses e suporte logístico inicial, destinados à satisfação de demandas
operacionais das três Forças Armadas. A presente pesquisa analisa as contribuições teóricas
das principais linhas de pensamento em relação ao papel da inovação para o segmento de
defesa, levando-se em conta os múltiplos participantes da estrutura estatal, a análise do
arranjo normativo brasileiro, a natureza jurídica das práticas compensatórias e o papel dos
atores envolvidos no processo de aprovação dos Acordos de Offset.
Palavras-Chave: Offset. Transferência de tecnologia. Inovação tecnológica. Indústria de
defesa. Projeto H-X BR

356

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMO CAUSAS EXCLUDENTES DA
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA PELO FATO DO PRODUTO NO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO TJDFT
Aluna: YARA GISSONI ALMEIDA
Orientador: HECTOR VALVERDE SANTANA
Mestrado em Direito
Contatos: yaragissoni@yahoo.com.br
Verifica-se que, diante da complexidade das relações de consumo, as excludentes de
responsabilidade possam parecer de fácil entendimento e aplicabilidade, porém tem-se que
devem ter tratamento especial. Tem-se por objetivo do presente trabalho a perquirição acerca
da incidência do caso fortuito e da força maior como causas excludentes da responsabilidade
objetiva do fornecedor, embora não façam parte do rol taxativo expresso no CDC. Delimitase o tema desenvolvido exclusivamente no que diz respeito à responsabilidade civil objetiva
pelo produto e suas causas excludentes, tendo em vista a extensiva discussão a respeito
da responsabilidade civil objetiva e a possibilidade ou não da aplicação das excludentes de
caso fortuito e força maior à luz do entendimento da Segunda Instância do Egrégio Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Definem-se os temas de maior relevância:
responsabilidade civil objetiva, nexo de causalidade, diferença entre vício e defeito, fornecedor,
consumidor, produto, excludentes de responsabilidade civil objetiva do fornecedor, caso
fortuito e força maior como excludentes de responsabilidade perante a Segunda Instância do
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Palavras-Chave: Responsabilidade objetiva. Consumidor. Fato do produto. Excludentes.
Caso fortuito e força maior.

357

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A CONSTRUÇÃO DE COERÊNCIA EM MATÉRIA DE
DIREITOS AUTORAIS: PIRATARIA E ECAD
Aluna: WALESKA BERTOLINI VIEIRA MUSSALEM
Orientadora: MARIA EDELVACY PINTO MARINHO
Mestrado em Direito
Contatos: bmussalem@hotmail.com
O presente trabalho tem como objetivo analisar a função desempenhada pelo STJ na
construção da coerência em matéria de direitos autorais, especialmente no que diz respeito
à pirataria e à legitimidade do ECAD, para cobrar direitos autorais quando o autor executa
a própria obra musical em eventos religiosos, sem fins lucrativos e com entrada gratuita.
Busca-se conhecer, por meio de acórdãos e decisões monocráticas proferidas no âmbito
do STJ, as respostas e os argumentos utilizados nos julgados, para examinar a coerência.
Nesse prisma, são trazidas teorias da argumentação, com destaque para Neil MacCormick,
cujos critérios servirão de base para o exame da coerência. Sob o modelo da ratio decidendi,
analisa-se a estrutura e a competência do STJ como tribunal uniformizador da interpretação
das leis infraconstitucionais brasileiras, empregando-se a metodologia de pesquisa
quantitativa e qualitativa dos julgados nos últimos 10 (dez) anos. Examina-se o tema dos
direitos autorais, contemplando suas definições, conteúdo, direitos envolvidos, limites e
exceções, a Convenção de Berna, o Acordo TRIPS, o crime de pirataria e o ECAD, discutidos
ao longo deste trabalho. Nesses termos, verifica-se a existência de divergência de opinião
entre os ministros do STJ.
Palavras-Chave: Superior Tribunal de Justiça. Coerência. Direitos autorais. Pirataria.
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A DERROTA DA CULPA NO DIREITO DE REGRESSO CONSTITUCIONALIZADO POR
ACIDENTE DE TRABALHO DO INSS: A OBJETIVAÇÃO DA AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA
Aluna: ROBERTA PEREIRA NEGRÃO COSTA
Orientador: ANTÔNIO HENRIQUE GRACIANO SUXBERGER
Mestrado em Direito
Contatos: roberta_pnc@yahoo.com
O trabalho objetiva elucidar alguns dos sentidos que a responsabilidade civil e a reparação
de danos assumem e suas repercussões sobre o direito de regresso por acidente de
trabalho do INSS. Mediante análise fundada na personalização do Direito, busca-se
demonstrar a possibilidade da superação do critério de valoração subjetivo de imputação
de responsabilidade com base na comprovação da conduta negligente do empregador que
descumpre enunciados normativos de saúde e de segurança do trabalho para a adoção de
um critério objetivo, com base no risco da atividade. Para tanto, será adotada a metodologia
de constitucionalização do Direito, entendida como método e significado. Como método,
modifica a forma de interpretar o Direito, que deve partir da Constituição. Como significado,
o conteúdo axiológico da Constituição atinente ao direito de regresso por acidente de
trabalho irradia-se pelo ordenamento jurídico, com força normativa e passa a condicionar
a validade e o sentido dos demais enunciados normativos do ordenamento, obrigando
que com ela tenham compatibilidade. A constitucionalização cria novo direito de regresso
personificado e funcionalizado e viabiliza a reparação dos danos causados por acidente de
trabalho ocorrido em razão do descumprimento de enunciados normativos de saúde e de
segurança do trabalho, com foco na vítima. Desta forma, permite-se o deslocamento do eixo
da responsabilidade civil para a responsabilidade por danos, com a objetivação do direito de
regresso por acidente de trabalho.
Palavras-Chave: Direito de regresso por acidente de trabalho; ação regressiva acidentária;
responsabilidade civil; responsabilidade por danos; atividade de risco.
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A PROTEÇÃO DE DADOS DE TESTE PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS NA POLÍTICA
PÚBLICA DE GENÉRICOS
Aluno: VICTOR VALENÇA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
Orientadora: MARIA EDELVACY PINTO MARINHO
Mestrado em Direito
Contatos: victor.albuquerque@gmail.com
A introdução de medicamentos no mercado brasileiro demanda a comprovação prévia de
sua segurança e eficácia pela autoridade sanitária nacional em ato administrativo chamado
registro. Os testes exigidos para o registro de medicamentos novos implicam custos vultosos
e período relativamente longo para sua realização, o que faz os responsáveis por sua realização
tratarem suas conclusões como ativos a ser protegidos de potenciais concorrentes. Em
1999, o Brasil adotou política pública para o registro acelerado de medicamentos genéricos,
fundamentada na comprovação de sua intercambialidade com produtos de referência
já registrados no país. A possibilidade do uso dos dados apresentados pelos fabricantes
dos medicamentos de referência em suposto benefício de produtos genéricos tem sido
questionada judicialmente, com alegações de concorrência desleal e infrações às normas
internacionais da Organização Mundial do Comércio. O presente trabalho tem por objetivo
demonstrar que a política pública de genéricos instituída pela Lei nº 9.787/99 respeita as
normas internacionais sobre a matéria e atende às diretrizes constitucionais referentes ao
direito fundamental à saúde.
Palavras-Chave: Direitos Fundamentais. Saúde. Propriedade intelectual. Concorrência
desleal. Acesso a medicamentos.
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A FORMAÇÃO DO ESTADO LAICO SOB O VÉU DO SECULARISMO IGNORANTE:
A RAZÃO FORMADORA DO SENTIMENTO RELIGIOSO NOS
CAMINHOS DO PROCESSO DE SECULARIZAÇÃO
Aluno: JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA
Orientador: MARCELO DIAS VARELLA
Mestrado em Direito
Contatos: jp.echeverria@gmail.com
O estudo apresentado reflete um panorama acerca da relação entre a religiosidade dos
indivíduos e os Estados no desenvolvimento das civilizações. Retrata a impossibilidade
conceitual da religião e o fundamento racional que lhe suporta, especialmente em sua
perspectiva hermenêutica. A razão, a partir de Kant e as críticas de Nietzsche sobre ele, é
apresentada no mesmo esquadro conceitual das religiões quando praticadas em detrimento
das liberdades individuais. Em seguida, o estudo conceitua os modelos derivados dessa
relação e ressalta a necessidade de um processo que seja capaz de garantir o exercício da
liberdade de consciência por parte dos indivíduos. Assim, são conceituados os modelos de
Estado laico, confessional e o processo pelo qual os Estados são submetidos com o advento
da modernidade, no sentido de efetivar sua neutralidade diante do exercício da religiosidade
por parte dos indivíduos na esfera pública e, acima de tudo, na fundamentação dos atos
promovidos pelo Estado. Estabelecidas as premissas, serão apresentadas as garantias
mínimas necessárias, de acordo com o modelo constitucional, para o efetivo exercício das
liberdades e, consequentemente, da religiosidade, para concluir-se que a democracia é um
elemento fundamental para o equilíbrio do Estado na relação com a religiosidade. Por fim,
sob a premissa do pluralismo religioso e cultural proveniente do crescente fluxo migratório e
do desenvolvimento dos meios de comunicação, será retratada a verdadeira crise no modelo
de neutralidade dos Estados.
Palavras-Chave: Estado Laico; religiosidade; modelos constitucionais; democracia.
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A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVA E O DANO MORAL: ANÁLISE DE CASOS E
VALORAÇÃO DAS CONDENAÇÕES NAS NEGATIVAS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
BUCOMAXILOFACIAL NO ÂMBITO DO TJDFT
Aluno: LEANDRO GUSTAVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Orientador: PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA
Mestrado em Direito
Contatos: leandrogustavonascimento@yahoo.com.br
A recusa da solicitação de um serviço de saúde pelas operadoras privadas abre ao consumidor
a possibilidade de uma prestação jurisdicional para o cumprimento da obrigação contratual e
de arbitramento de quantia a ser paga em razão do dano moral sofrido pelo segurado. Muito
se discute a respeito das balizas norteadores para a fixação do dano moral, quando existentes,
diante da ausência de ato normativo que disciplina tal instituto. O prejuízo da negativa de
cobertura dos planos de saúde afeta não só o patrimônio da pessoa, como também os direitos
da personalidade. Por essa razão, é importante o papel do juiz na interpretação jurídica para
o conceito e a adequação do dano moral, para que seja confirmada a prestação jurisdicional
efetiva com o devido cumprimento da finalidade do instituto, atendendo a duração razoável
da demanda e os meios processuais aptos a proporcionar os objetivos do processo. Contudo,
diante das peculiaridades de cada caso, os órgãos julgadores adotam critérios nas ações de
obrigação de fazer combinadas com pedido de dano moral que necessitam ser aperfeiçoadas
especialmente nos casos que envolvem a prestação do serviço de saúde em cirurgias
bucomaxilofacial, levando em consideração o crescente número de pedidos dessa natureza
no âmbito forense.
Palavras-Chave: Prestação jurisdicional. Dano moral. Direitos da personalidade.
Procedimento bucomaxilofacial.
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ACESSO À JUSTIÇA PENAL E À DEFENSORIA PÚBLICA: UMA DISCUSSÃO SOBRE A
ASSISTÊNCIA JURÍDICA CRIMINAL E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS EM
GOIÁS
Aluno: TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA
Orientador: PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA
Mestrado em Direito
Contatos: tiagofelipea@hotmail.com
Tendo por mote a narrativa de três casos concretos que envolvem a inacessibilidade do
sistema de justiça criminal em Goiás, o trabalho apresenta uma reflexão sobre a temática
do acesso à justiça e sugere um conceito específico de acesso à justiça penal, cuja efetivação
se encontra vinculada à adequada oferta de assistência jurídica criminal gratuita. Nesse
caminho, é realizada uma discussão sobre os modelos de prestação do serviço de assistência
jurídica e os benefícios sociais sistêmicos advindos do modelo público-estatal, representado
na garantia institucional da Defensoria Pública, cuja adoção se encontra legitimada não
apenas por uma previsão normativa constitucional, mas também pelo contexto social e
político de um país subdesenvolvido. Ao final, verificada a ausência de implementação da
Defensoria Pública no Estado de Goiás, o trabalho posiciona-se pela inconstitucionalidade
da política pública de acesso à justiça penal em Goiás, que insiste no modelo não efetivo de
assistência jurídica, representado pela advocacia dativa. Por fim, a dissertação assinala os
óbices colocados à promoção e à defesa das liberdades dos pobres e socialmente vulneráveis
que vivenciam, em Goiás, um contexto de reiterada violação de seus direitos fundamentais.
Palavras-Chave: Acesso à Justiça Penal; Defensoria Pública; Assistência jurídica; Direitos
fundamentais; Goiás.
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A JUSTIÇA COMO ESPETÁCULO: O JULGAMENTO DO ESCÂNDALO POLÍTICO MIDIÁTICO
DO MENSALÃO
Aluno: WAGNER DE AMORIM MADOZ
Orientador: BRUNO AMARAL MACHADO
Mestrado em Direito
Contatos: wagner@stf.jus.br
A pesquisa analisa o julgamento do Escândalo Político Midiático pelo Supremo Tribunal Federal
- STF, sua diferenciação dos demais escândalos que se transformam em ações criminais sob
a perspectiva da teoria sistêmica de Niklas Luhmann. Estudam-se as irritações provocadas
pelo sistema mídia na organização STF, mediante notícias relacionadas aos escândalos
apreciados pela Corte e como ela processa essas irritações. A observação procura refletir
sobre as novas dinâmicas presentes nos julgamentos do STF, mediante a veiculação das
sessões do Plenário pela TV Justiça e sua inserção nas redes digitais. Observa-se a semântica
criminal predominante nesse tipo de julgamento mediante as teorias da racionalidade penal
moderna e do garantismo penal. Procura-se compreender a forma como as comunicações
do julgamento do Escândalo Político Midiático do “Mensalão” foram transformadas pelo
sistema de comunicação de notícias em entretenimento (espetáculo).
Palavras-Chave: Escândalo político midiático. Julgamento penal. Espetáculo. Supremo
Tribunal Federal. Teoria sistêmica de Niklas Luhmann.
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USUCAPIÃO FAMILIAR: A INTERVENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NAS RELAÇÕES
PRIVADAS FAMILIARES COM A DISCUSSÃO DA CONJUGALIDADE ORIGINADA NO
PROGRAMA DE GOVERNO MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
Aluna: MARA LÚCIA GUIMARÃES CARDOSO
Orientador: PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA
Mestrado em Direito
Contatos: mara_cardoso@terra.com.br
Esta dissertação trata da intervenção de políticas públicas no direito de família e na
intimidade das relações familiares, tomando como objeto de análise o instituto da usucapião
familiar, criada a partir do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e
responsável por retomar a discussão da existência de culpa nas separações pelo abandono do
lar e da família. A usucapião familiar está ligada a duas questões básicas: proteger o direito à
moradia e proteger a família. Analisar-se-á o instituto da usucapião familiar como uma forma
de efetivação dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, da função social da
propriedade e do direito social à moradia constantes na Constituição Federal. Apresentarse-á um panorama das políticas públicas no país e, em especial, a política habitacional
brasileira, em que está inserido o programa Minha Casa Minha Vida e a lei que o instituiu e
originou o instituto em análise. Em seguida, apresentar-se-á o instituto da usucapião e sua
espécie usucapião familiar com suas definições, características e os fundamentos jurídicoconstitucionais que o fundamentam. Finalmente, analisar-se-á acerca da intervenção de
uma política pública na conjugalidade e suas implicações no direito de família, considerandose a posição desfavorável à intervenção, como a possibilidade de volta da discussão da culpa
nas separações e a violação aos princípios da autonomia, da menor intervenção estatal e ao
princípio do retrocesso no âmbito das relações familiares, e a posição favorável ao instituto,
considerando-se a importância da garantia da efetividade dos princípios fundamentais
do direito à moradia da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana.
Demonstrar-se-ão os problemas do instituto apontados e propor-se-ão alterações com o
objetivo de aprimorá-lo, concluindo-se sobre a importância da usucapião familiar para a
efetivação dos direitos fundamentais na esfera individual e social da dignidade da pessoa
humana, do direito à moradia e da função social da propriedade.
Palavras-chave: Políticas públicas. Usucapião familiar. Relações privadas. Propriedade.
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MECANISMOS DE CORREÇÃO DA ASSIMETRIA INFORMAL NO ÂMBITO DOS FUNDOS
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES COM APLICAÇÕES NO EXTERIOR À LUZ DO DIREITO E DA
ECONOMIA
Aluno: DAVID YAVAGA MIODOWNIK
Orientador: GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
Mestrado em Direito
Contatos: dmk1203@icloud.com
A presente dissertação tem como objetivo demonstrar como a possível regulação no
mercado de capitais, em especial no tocante aos fundos de investimento com ativos sediados
no exterior e a respeito da diminuição da assimetria de informações, pode contribuir para a
estabilidade e o desenvolvimento desse mercado por meio da autorregulação, da legislação
ou da jurisprudência. O principal ponto a ser tratado será a falha de mercado da assimetria
informacional em razão da proteção ao livre exercício das escolhas pelos agentes financeiros,
uma vez que se parte da ideia de que agentes econômicos bem informados podem efetuar
escolhas mais racionais, submetendo-se aos riscos do investimento de forma consciente
e reduzindo a ocorrência de fraudes. Intenta-se demonstrar que a redução da assimetria
informacional é um dos instrumentos à disposição do mercado, para induzir a uma alocação
mais eficiente de recursos, possibilitando aos agentes econômicos fazer escolhas racionais.
A abordagem do tema mediante a relação entre elementos de Direito e Economia levará em
consideração a nova Instrução CVM nº 555, de 2014, que entrou em vigor em meados de
2015, a qual trata da regulação dos fundos de investimento, trazendo à tona normas para
agentes financeiros para investimentos sediados no exterior, e, ao final, serão discutidas
algumas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo relativas aos pedidos
indenizatórios decorrentes do Caso Madoff. O presente trabalho está dividido em 5 capítulos
em que serão abordados, em ordem: o Sistema Financeiro Nacional; a falha de mercado da
assimetria de informações; os exemplos de correção da assimetria de informações mediante
meios privados; a regulação do mercado de capitais no tocante à assimetria de informações;
os julgados sobre a o caso Madoff no Brasil. A construção final deste trabalho visa identificar
em qual momento é possível haver regulação que reduza ou repare a assimetria informacional
em fundos de investimento com ativos no exterior.
Palavras-Chave: Assimetria informacional; fundos de investimento com ativos no exterior;
regulação.
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AFETO, DEVER DE CUIDADO E DIREITO: ESTUDO SOBRE A COERÊNCIA DOS
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO E
OS LIMITES DA JURISDIÇÃO
Aluna: RITA DE CASTRO HERMES MEIRA LIMA
Orientador: HECTOR VALVERDE SANTANA
Mestrado em Direito
Contatos: ritalima82@gmail.com
O presente trabalho propõe a análise dos fundamentos jurídicos acerca da responsabilidade
civil por abandono afetivo praticado por pais contra filhos, no âmbito da doutrina jurídica e
de julgados nacionais. A ideia de dever de cuidado ganhou força entre os juristas brasileiros,
o que leva a questionar a possibilidade de garantia da universalidade, da consistência e
da coerência das decisões jurídicas sobre o tema. A dissertação expõe dados da pesquisa
empírica de julgados nacionais, publicados entre janeiro de 2004 e dezembro de 2014, cujo
debate repousou sobre o dever de reparar o dano moral em casos de abandono afetivo. A
pesquisa identifica os principais fundamentos utilizados pelos julgadores para considerar
ou não admissível a tese da responsabilidade civil pelo abandono afetivo e correlaciona-os
com os fundamentos sobre o tema encontrados na doutrina jurídica. Mediante esses dados,
realiza-se a análise da qualidade dos argumentos identificados com base na concepção de
universalidade, coerência e coesão das decisões judiciais. Conclui-se que os argumentos
centrais que sustentam a tese da responsabilidade civil por abandono afetivo não atendem
a tais pressupostos, o que põe em risco a racionalidade das decisões jurídicas. Observa-se
que o discurso utilizado pelos juristas que apoiam a tese do dever de cuidado naturaliza a
expansão da jurisdição, de modo a admitir a interferência do Estado na esfera das relações
íntimas de afeto, o que pode ser pernicioso.
Palavras-Chave:
jurisdição.

Abandono afetivo. Dever de cuidado. Universalidade. Expansão da
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NÓS, BRASILEIROS SOBERANOS:A FICHA LIMPA COMO EXPRESSÃO DO DUALISMO
DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL
Aluno: ANDRÉ TADEU DE MAGALHÃES ANDRADE
Orientador: LUÍS CARLOS MARTINS ALVES JÚNIOR
Mestrado em Direito
Contatos: atma14@gmail.com
Democracias constitucionais passam em dois tempos distintos: constitucionais e normais.
Tempos constitucionais são os de conquistas de direitos; tempos normais são os de
preservação dos direitos já conquistados. A Lei da Ficha Limpa foi oriunda de movimento
político de iniciativa popular que atribuiu novo significado constitucional à presunção de
inocência ou não culpabilidade. A pesquisa pretende reconstruir uma narrativa profissional
para a Ficha Limpa e examinar em que condições e como o movimento conquistou a
autoridade e a legitimidade constitucional, para promover o que se considera ser o primeiro
momento constitucional exitoso da democracia brasileira depois da promulgação da
Constituição Federal, em 1988.
Palavras-Chave: Direito constitucional. Soberania popular. Ficha Limpa. Rupturas
constitucionais.
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A ABRANGÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:
FOLHA DE SALÁRIOS E DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO PAGOS OU CREDITADOS,
A QUALQUER TÍTULO, À PESSOA FÍSICA
Aluno: ELIAS SAMPAIO FREIRE
Orientador: JEFFERSON CARLOS CARUS GUEDES
Mestrado em Direito
Contatos: eliassampaiofreire@hotmail.com
O presente trabalho trata da abrangência da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, definindo o alcance da expressão “folha de salários e demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física”, adotada na Constituição,
e, consequentemente, conceitua “remuneração” definida pelo legislador ordinário como
base tributável das contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social e,
especificamente, ao custeio do regime geral da previdência social. Para tanto, o estudo
tomou por base os preceitos da Constituição, da legislação regedora da matéria, da doutrina
e da jurisprudência específica aplicável, sendo certo que o estudo da doutrina especializada
enveredará pelos ramos do Direito Tributário, Direito Previdenciário e Direito do Trabalho,
uma vez que, para definir a abrangência do conceito de remuneração, faz-se necessária a
apreciação de abalizada doutrina desses três ramos do Direito. O estudo culminará com
a adoção do modelo denominado “regra matriz de incidência”, para que seja atingido o
objetivo de formulação do conceito de remuneração, que permitirá definir a abrangência da
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Em seguida, o estudo aprofundar-se-á
na abordagem das controvérsias que envolvem a adoção das mais variadas parcelas pagas
pelos empregadores aos trabalhadores que lhes prestam serviços, concluindo-se acerca
de sua natureza jurídica, se remuneratória ou não remuneratória, ou seja, se se encontram
ou não abrangidas pelo conceito de remuneração para fins de incidência de contribuições
previdenciárias, tais como, os planos de participação de lucros ou resultados, as stock
options, os hiring bonus, entre outros.
Palavras-Chave: Contribuições previdenciárias. Base de cálculo. Remuneração. Folha de
salários.
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ATIVISMO JUDICIAL, JUDICIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E JUDICIAL REVIEW NO
BRASIL: ANÁLISE CRÍTICA DA SUPREMACIA DO JUDICIÁRIO E DA QUIMERA DIALÓGICA
Aluno: DANIEL ROCHA DE FARIAS
Orientador: JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR
Mestrado em Direito
Contatos: danielfarias10@yahoo.com.br
A discussão sobre a legitimidade de decisões judiciais, notadamente quando o Supremo
Tribunal Federal confere a última palavra em interpretação constitucional, antes sem
importância, ganhou relevo mediante a adoção da prática do ativismo judicial, especialmente
quando associada ao fenômeno da judicialização de políticas públicas. Neste trabalho,
pretende-se demonstrar em que termos é discutida a legitimidade das decisões judiciais e
a última palavra mediante debate frequente na academia americana, para, em sequência,
demonstrar que a prática do ativismo contribui, em boa monta, para trazer o problema para
o Brasil. Além disso, em razão de alegada atenuação ou esvaziamento do problema, em
função das teorias do diálogo institucional, é feita uma abordagem da teoria e dos sistemas
constitucionais reputados como dialógicos, com a finalidade de verificar tal assertiva.
Palavras-Chave: Ativismo judicial. Judicialização de políticas públicas. Diálogo institucional.
Jurisdição constitucional. Legitimidade de decisões judiciais.
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O ÔNUS DA PROVA NO CDC: SUA DIVERSIDADE, A FALSA INVERSÃO E A REDUÇÃO DE
EXIGÊNCIAS COMO MÉTODO DE PRODUÇÃO E VALORAÇÃO PROBATÓRIAS
Aluno: RICARDO ROCHA LEITE
Orientador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Mestrado em Direito
Contatos: rrochaleite@gmail.com
Este trabalho busca analisar a diversidade do ônus da prova no Código de Defesa do
Consumidor (CDC) em relação ao critério estático estabelecido como paradigma no Código de
Processo Civil (CPC). Essa peculiaridade é evidenciada nos casos que envolvem a discussão
da responsabilidade civil do fornecedor seja em decorrência do fato ou do vício do produto e
do serviço, seja mediante matéria afeta às práticas comerciais. Tais critérios, que reduzem
as exigências de produção da prova pelo consumidor, não excluem a aplicação da regra
estática, pois atuam em situações específicas. Sustenta-se que nenhum desses casos se
reporta à inversão do encargo probatório, porquanto o que há, na verdade, é a incidência
de uma presunção legal relativa, a imposição de um fato constitutivo ao fornecedor e o
reconhecimento pelo juiz de algum fato alegado pelo consumidor como verdadeiro. O
trabalho almeja demonstrar que o magistrado, ao valorar a prova, pode utilizar um juízo de
verossimilhança diante da insuficiência do material probatório em determinadas hipóteses,
para evitar que, ao final do processo, ainda que permaneça no estado da dúvida, tenha de
utilizar a técnica de julgamento do ônus da prova. Este estudo justifica-se pela imprecisão
que norteia o instituto do ônus da prova e pelos problemas de ordem prática constatados no
cotidiano forense e tem por objetivo propor a utilização de métodos diferenciados à luz da
efetividade do processo, para solução de casos difíceis.
Palavras-Chave: Proteção do consumidor. Aspectos processuais. Ônus da prova. Redução
das exigências probatórias.
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CONTROLE CORRETIVO DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS EFETUADO PELO TCU E
PELO CONGRESSO NACIONAL: MARCO JURÍDICO E ANÁLISE EMPÍRICA DE SUA EFICÁCIA
Aluno: FRANCISCO SÉRGIO MAIA ALVES
Orientador: IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR
Mestrado em Direito
Contatos: fsergio.ma@gmail.com
O presente trabalho tem como objetivo avaliar se o processo de controle corretivo de
contratos administrativos de obras públicas instituído pela Constituição e regido pela lei
orgânica do TCU e pelas disposições das leis de diretrizes orçamentárias é eficaz quanto ao
propósito de instar os órgãos fiscalizados a corrigir as ilegalidades ou anular, ou rescindir
os contratos, antes da consumação dos efeitos jurídicos das irregularidades. Como objetivo
secundário, a pesquisa visa perquirir as relações causais entre a situação de eficácia ou
ineficácia do processo de controle corretivo de contratos e a observância pelo TCU e pelo
Congresso Nacional das normas processuais que regem tal modalidade de controle. O
TCU tem o poder de determinar a correção de contratos irregulares, ficando o Congresso
Nacional encarregado de sustar a execução dos contratos se as ilegalidades não forem
corrigidas pelo órgão responsável. O TCU pode sustar a execução dos contratos em caso
de omissão do Congresso Nacional. Ambos os órgãos detêm poder cautelar em matéria de
contratos. Mediante a análise dos dados de uma amostra de processos de fiscalização de
obras públicas autuados entre 2003 e 2014, é possível afirmar que o sistema de controle
corretivo de contratos se mostrou eficaz, por ter induzido a correção das irregularidades ou a
rescisão, ou a anulação dos contratos antes do exaurimento dos efeitos jurídicos, na maioria
dos casos investigados. No que se refere ao cumprimento das normas processuais de
regência, o estudo mostra que o TCU, em alguns casos, não decidiu o mérito dos processos
de fiscalização pelo exaurimento dos contratos. Em nenhum processo da amostra, o TCU
deu seguimento ao processo de fiscalização com vistas à adoção pelo Congresso Nacional ou
por ele próprio do ato de sustação. A racionalização do processo de fiscalização de contratos
constitui um fator favorável à eficácia do controle corretivo de contratos, pois possibilita a
expedição de determinação corretiva e, se for o caso, do ato de sustação antes da conclusão
do contrato e/ou da execução integral das despesas irregulares.
Palavras-Chave: TCU; contratos administrativos; controles processuais; Congresso Nacional.
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DESAFIOS NORMATIVOS E REGULATÓRIOS PARA ACOLHIMENTO RESPONSÁVEL DO
IMIGRANTE NO BRASIL
Aluno: CAYO CESAR MORAIS DOS SANTOS
Orientadora: ALICE ROCHA DA SILVA
Mestrado em Direito
Contatos: cayos@globo.com
O fenômeno migratório tem implicações globais. A importância das questões pertinentes
ao fluxo de pessoas em todo o mundo requer um exame aprofundado dos aspectos da
migração, seus desafios e o caminho de mudança de seu paradigma da segurança para o do
acolhimento responsável. Inserido neste contexto global, o Brasil luta para aprovar seu novo
marco regulatório da questão migratória. A presente pesquisa científica propõe que existe
uma discrepância entre a legislação infraconstitucional brasileira e o conteúdo principiológico
da Constituição da República, mais alinhado aos princípios internacionalmente aceitos de
proteção dos direitos humanos. Verifica-se, não obstante, que a tramitação da nova lei
de migração revela uma tendência de melhor adequação do conteúdo de sua legislação
infraconstitucional a referidos princípios valorizadores da dignidade da pessoa humana.
Busca-se estudar o Direito Administrativo Global, na tentativa de apresentar a metodologia
jurídico-administrativa como elemento de potencial influência positiva na gestão do
problema migratório internacional e na produção legislativa em plena fase de discussão no
Congresso brasileiro. Examina-se, criticamente, por fim, o conteúdo da nova lei de migrações
em tramitação no Congresso Nacional e a contribuição do Ministério Público Federal neste
processo de elaboração legal. As pendências regulatórias, a saber, a não ratificação da
Convenção Internacional sobre a Proteção de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros
de suas Famílias e o atraso na votação da nova lei dos imigrantes, configuram obstáculo ao
acolhimento responsável no país.
Palavras-Chave: Questão migratória internacional. Direitos humanos. Acolhimento
responsável. Direito do migrante irregular. Direito administrativo global.

373

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

ANESTÉSICOS, DESCONHECIDOS, AUSENTES:REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO DISTRITO FEDERAL
Aluno: ALBERTO CARVALHO AMARAL
Orientador: BRUNO AMARAL MACHADO
Mestrado em Direito
Contatos: prof.albertoamaral@gmail.com
A violência de gênero praticada contra as mulheres por seus companheiros foi um dos
cernes das reivindicações feministas e pautou diversas movimentações no Brasil, na década
de 1980. Considerada, no contexto internacional, grave violação aos direitos humanos das
mulheres, foi necessário, no Brasil, que houvesse articulação de um consórcio das ONG
feministas e juristas, aliadas ao contexto normativo internacional e às recomendações da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que sobreviesse a norma integral no
Brasil, a Lei n.º 11.340/2006. Com mecanismos de enfrentamento à violência sofrida pelas
mulheres no âmbito doméstico e familiar, a Lei Maria da Penha estabelece um sistema
protetivo que não se limita à atuação em juízo, prevendo novas formas de intervenção,
visibilizando a violência e compreendendo-a em aspectos criminais e sociais, dada a sua
transversalidade. Adotando medidas mais rigorosas em desfavor do agressor, afastaramse os benefícios e os ritos da Lei n.º 9.099/1995, e previram-se novas atribuições para os
órgãos de enfrentamento judicial à violência doméstica. Esse é o objeto desta dissertação,
que, em pesquisa qualitativa, do tipo autoetnográfica, interage com 10 (dez) mulheres,
utilizando as técnicas de observação das rotinas e das atividades desempenhadas no campo
e de entrevistas em profundidade, e com um grupo focal com vítimas de violência doméstica,
buscando situar a violência sofrida e aferir como representavam, socialmente, os órgãos
judiciais de enfrentamento à violência de gênero no Brasil: Judiciário, Ministério Público e
Defensoria Pública. As entrevistas ocorreram em dois momentos, antes e após as mulheres
participarem das audiências preliminares. A partir da análise de suas narrativas, buscaramse elementos de ancoragem e objetivação, e foram entabulados os discursos do sujeito
coletivo. Verificou-se como a sala de audiências é um campo excludente das pretensões
das vítimas e como o fluxo estruturante das organizações jurídicas afasta as pretensões e
frustra suas expectativas. A ausência de assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito
Federal às mulheres com processos em fóruns de cidades-satélites também foi notada com
efeitos prejudiciais para a proteção de seus direitos. As práticas diminutivas da condição
feminina tendem a permanecer sob nova roupagem, mesmo na nova configuração normativa,
emergindo a necessidade de tornar a atuação institucional mais sinestésica, buscando maior
compreensão dos anseios e das necessidades das mulheres e aproximando suas falas e a
atuação de defensores públicos com uma abordagem sensível, afetiva e próxima que permita
a tradução de suas expectativas cognitivas à lógica sistêmica.
Palavras-Chave: Lei Maria da Penha; violência doméstica contra a mulher; órgãos judiciais
de enfrentamento à violência doméstica; representações sociais; discurso do sujeito coletivo.
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EMPOBRECIMENTO ILÍCITO SOCIAL: A VIOLAÇÃO DO SINALAGMA NO CONTRATO SOCIAL
BRASILEIRO
Aluno: AVRAHAM LAX
Orientador: JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR
Mestrado em Direito
Contatos: lax.avraham@gmail.com
Inúmeros índices sociais indicam a mercantilização crescente de direitos fundamentais e a
deficiência estatal em fornecê-los. Este trabalho pretende entender se essa mercantilização
de direitos fundamentais é fomentada pela ineficiência do Estado de bem-estar brasileiro e se
esta possível ineficiência é causa de enriquecimento ilícito estatal. Ao traçar essa perspectiva,
sugere-se analisar possível efeito desse panorama indesejado: o empobrecimento ilícito
social. Essa ideia perfaz-se em nítida violação ao proposto no contrato social brasileiro, o que
detém íntima pertinência com a judicialização da política, a qual seria melhor desenvolvida
por intermédio de varas de políticas públicas.
Palavras-Chave: direitos fundamentais; enriquecimento ilícito; mercantilização de direitos
fundamentais; empobrecimento ilícito social; varas de políticas públicas.
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ABUSO DO DIREITO DE LITIGAR: UMA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO AO
JUDICIÁRIO MEDIANTE O DESESTÍMULO ECONÔMICO DOS LITIGANTES HABITUAIS
Aluno: JOÃO HAGENBECK PARIZZI
Orientador: NITISH MONEBHURRUN
Mestrado em Direito
Contatos: jhparizzi@gmail.com
O presente trabalho estuda o uso abusivo do direito de acesso à justiça, confundido com
o acesso à jurisdição pelos litigantes que visam obter vantagens econômicas com um
comportamento excessivamente litigioso que contribui para a crise numérica do Judiciário.
Também é objeto de estudo como o Poder Judiciário contribui para sua crise, ao não investir
em capital jurídico (segurança jurídica) e tornar o processo judicial uma incógnita em termos
de previsibilidade. São identificados os tipos de litigantes, como os habituais (entre eles, o
Estado) e os inconsequentes, os motivos pelos quais adotam esse comportamento, sobretudo
analisando-se dados fornecidos pelo Poder Judiciário que servem de embasamento empírico
e não somente teórico para o diagnóstico da litigiosidade realizado ao final. O método utilizado
para aferir a cadeia de incentivos, a Análise Econômica do Direito, que gera a litigiosidade,
permitiu que se realizasse a proposição de alteração legislativa e hermenêutica, visando
afetar a cadeia de incentivos dos litigantes habituais, de modo a causar impacto positivo na
crise numérica do Judiciário.
Palavras-Chave: Acesso à Justiça. Acesso ao Judiciário. Litigância habitual e inconsequente.
Análise Econômica do Direito.
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A OMISSÃO NORMATIVA INCONSTITUCIONAL: UM ESTUDO SOBRE A DINÂMICA
JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DE MANDADOS
DE INJUNÇÃO E DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
Aluno (a): ESTEVÃO ANDRÉ CARDOSO WATERLOO
Orientador: LUÍS CARLOS MARTINS ALVES JÚNIOR
Mestrado em Direito
Contatos: estevaow@gmail.com
Trata-se de estudo sobre a omissão normativa inconstitucional, mediante análise da dinâmica
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal desenvolvida ao julgamento de Mandados
de Injunção e Ações Diretas de Inconstitucionalidade por Omissão. Após identificar as
características próprias ao julgamento dessas ações, previstas na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, e extrair o conceito de omissão normativa inconstitucional
construído pelo STF, verifica-se a necessidade de melhor compreender o objeto de
pesquisa. Nesse contexto, com amparo na doutrina jurídica especializada, torna-se possível
observar o fenômeno como sendo uma lacuna axiológica, delimitando-se o conceito de
omissão normativa inconstitucional. O estudo encerra-se com a apresentação de possíveis
parâmetros decisórios a ser observados por ocasião do julgamento do Mandado de Injunção
4.733 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 31, ações nas quais se aponta
omissão normativa nas searas do Direito Penal e do Direito Tributário.
Palavras-Chave: Direito Constitucional. Direito Processual. Omissão Normativa Inconstitucional. Mandado de Injunção. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão.
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ELOGIO DA SEGURANÇA JURÍDICA: UM ESTUDO DO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 4.733/
DF E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR N. OMISSÃO 31
Aluno: GIULLIANNO CAÇULA MENDES
Orientador: LUÍS CARLOS MARTINS ALVES JÚNIOR
Mestrado em Direito
Contatos: giulliannomendes@yahoo.com.br
A segurança jurídica, mais do que mera sensação subjetiva, é um princípio normativo
objetivado em nosso ordenamento, decorrente do Estado de Direito e que funciona como vetor
interpretativo na hermenêutica dos demais preceitos normativos, além de servir de guia para
a reconstrução dos processos lógico-argumentativos empregados pelos magistrados nas
soluções dos casos concretos levados a juízo. O objetivo deste trabalho é analisar o princípio
da segurança jurídica nos mais variados vieses: na manifestação como fato, valor e norma;
na decomposição nas dimensões de cognoscibilidade, calculabilidade e confiabilidade; nos
sentidos que pode assumir e quem são seus destinatários. Também se objetiva analisar seus
principais corolários, quais sejam, o respeito à legalidade, a uniformidade e a suavidade na
evolução jurisprudencial, que, além de decorrerem da segurança jurídica, são reafirmadores
e concretizadores dela. O ponto de partida de tal análise foi o estudo de dois casos concretos
ainda em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal: o mandado de injunção n. 4.733 (MI
4.733/DF) e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão n. 31 (ADO 31). Nesse sentido,
realiza-se um estudo do princípio da segurança jurídica e de seus corolários e verificam-se
quais efeitos políticos, sociais ou econômicos a sua ausência pode ocasionar num contexto
em que domine a insegurança jurídica. Por fim, analisam-se quais relações com a ideia de
justiça a segurança jurídica pode ter.
Palavras-Chave: Direito Constitucional. Direito Processual. Segurança Jurídica. Supremo
Tribunal Federal.
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NEXO CAUSAL COMO REALIDADE NORMATIVA E PRESUNÇÃO DE CAUSALIDADE NA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Aluno: DOMINGOS RIOMAR NOVAES
Orientador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Mestrado em Direito
Contatos: domingosnovaes@hotmail.com
O presente trabalho busca evidenciar que o critério naturalístico subjacente às teorias
tradicionais do nexo causal não é suficiente para realizar o princípio da ampla reparação
da vítima, pois cria, em desfavor dela, o ônus processual intransponível de comprovar,
em caráter definitivo, a existência de uma relação fática de causa e efeito entre a conduta
do responsável e o resultado danoso. Sobretudo em uma sociedade de risco, na qual se
multiplicam os danos sujeitos a causas incertas, o dogma segundo o qual a causalidade deve
ser comprovada nos autos precisa ceder espaço, em certos casos, ao estabelecimento de
presunções de causalidade. Para alcançar essa conclusão, é necessário perceber que a causa
de determinado dano não constitui, para o Direito, uma realidade fática, mas normativa. Em
rigor, o nexo causal é, antes de tudo, o vínculo valorado pelo Direito como suficiente para
que se dê a imputação do dever de indenizar. O ordenamento positivo contempla hipóteses
em que essa imputação se estabelece na ausência de uma relação estritamente causal. Há
hipóteses em que o legislador, conquanto pressuponha a existência de uma causalidade
natural, dispensa a sua comprovação para efeito da atribuição do dever de indenizar,
satisfazendo-se com a mera probabilidade de que a conduta inquinada seja a causa natural
do dano. Nesse sentido, cumpre ao intérprete examinar se os problemas de causalidade
complexa, em que a comprovação de uma causalidade natural se revela impossível, não
podem ser também equacionados por meio de uma presunção.
Palavras-Chave: Responsabilidade civil. Nexo de causalidade. Nexo de imputação. Amianto.
Tabaco.
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DIREITO À INFORMAÇÃO: VERIFICAÇÃO DOS ATRIBUTOS EXIGIDOS LEGALMENTE NO
ESCOPO DOS FUNDOS SETORIAIS
Aluno: RICARDO BRAVO
Orientador: MARIA EDELVACY PINTO MARINHO
Mestrado em Direito
Contatos: ricardobravo2000@gmail.com
Este trabalho trata do direito à informação sob o ponto de vista de sua efetiva concretização,
relacionando-o ao que é público e disponibilizado sobre os gastos dos fundos setoriais
de Ciência e Tecnologia. A informação é tratada como direito fundamental, mercadoria e
algo essencial à mensuração das políticas públicas, o que inclui justificativas, motivações,
resultados, efeitos e reanálise. É feito um corte metodológico, concentrando-se em
informações públicas oficiais com atributos diferenciadores da mera manifestação de
expressão, e analisam-se requisitos presentes na Lei de Acesso à Informação (LAI), tais
como, primariedade, autenticidade, integridade, disponibilidade, atualidade da informação,
dimensão conglobante e rastreabilidade. Ademais, o sigilo ou a eventual restrição não
podem servir como burla aos princípios anteriores, e afirma-se que deveriam ser padrões
extrínsecos ao conteúdo, para garantir-lhes futura publicidade substancial. Faz-se uma
análise da viabilidade de obter informações por meio de pedidos de acesso ou publicidade
passiva, e verifica-se que a forma em que a informação está organizada cria óbices
ao atendimento efetivo dos pedidos ou de metainformação sobre eles. Analisa-se a
publicidade ativa referente aos fundos setoriais, na qual, de forma quantitativa, procuramse inconsistências, lacunas e inadequações. Verificou-se que as informações disponíveis não
atendem aos requisitos da LAI e não respondem, de forma adequada, sobre a legalidade
e os resultados da política pública. De maneira qualitativa, analisam-se a finalidade e a
utilidade dos dados disponibilizados. Propõem-se soluções quanto aos atributos e aos usos
razoáveis dos dados como forma de coleta e interligação entre processos decisórios e o que
é disponibilizado. Em termos prospectivos, as soluções envolvem o uso de certificação digital
e processos, para recepcionar documentos eletrônicos. Em termos de método, discorre-se
sobre a necessidade de verdade, provando que a informação falsa não atende a um ou mais
requisitos da LAI e ao princípio da publicidade, e verifica-se tal requisito pela correlação
de dados de várias fontes ou em diversos momentos. As conclusões apontam no sentido
de que as informações disponibilizadas não satisfazem o que seria o direito à informação
adequada sobre os gastos e os motivos dos fundos setoriais, tanto na publicidade ativa
como na passiva, apesar de serem coletadas informações que têm o potencial de suprir a
maior parte dessas necessidades.
Palavras-Chave: Direito à informação; grau de verdade; fundos setoriais; monitoramento.
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O PARADOXO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS NO BRASIL:
ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO CRAM DOWN COMO MECANISMO DE AJUSTE DO SISTEMA
Aluno: GERARDO ALVES LIMA FILHO
Orientador: DANIEL AMIN FERRAZ
Mestrado em Direito
Contatos: gerardolima@ymail.com
Esta pesquisa discute se a aplicação do instituto norte-americano do cram down seria
um instrumento apto a conferir maior coerência ao processo de recuperação judicial de
empresas no Brasil. A Lei nº 11.101/2005 consagrou, expressamente, os princípios da
preservação da empresa e da função social enquanto vetores do processo de recuperação
de empresas, contudo atribuiu aos credores - interessados tão somente no recebimento
dos seus créditos - a prerrogativa de julgar os planos de recuperação, independentemente
da sua relevância para os demais atores e a economia nacional. O descompasso entre os
valores e o procedimento tem ensejado o desenvolvimento de uma interpretação teleológica
nos Tribunais, afinada com a preservação da empresa, tornando-se necessário avaliar a
adequação desse modelo de racionalidade jurisdicional à previsibilidade jurídica. Avaliam-se,
ademais, as peculiaridades do papel do Judiciário no sistema de recuperação de empresas,
trazendo à baila o debate sobre a adequação da metodologia do Direito Concorrencial no
controle de estruturas para o magistrado julgar os casos em que o plano de recuperação
é reprovado pelos credores. De maneira mais específica, perscruta-se a juridicidade e
os parâmetros para a aplicação do cram down no Brasil. Aprofunda-se, outrossim, a
necessidade de adaptações do procedimento, para alcançar os objetivos almejados pelo
sistema de recuperação de empresas, sem descambar em critérios subjetivos e inadequados
para o planejamento dos agentes econômicos. A pesquisa utiliza-se de um levantamento
qualitativo das decisões judiciais, de trabalhos acadêmicos críticos do sistema brasileiro e
do cotejo com o modelo norte-americano de reorganização empresarial. Recomenda-se a
aplicação do cram down como mecanismo de ajuste do sistema com a importação adaptada
dos critérios consagrados naquele sistema e adverte que o magistrado deve decidir com
base em estudos econômicos, de forma a evitar a insegurança jurídica.
Palavras-Chave: Recuperação de empresas. Interpretação jurídica. Cram down.
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REGIME CONSTITUCIONAL DO PLANO PLURIANUAL
Aluno: LUIZ FERNANDO ARANTES PAULO
Orientador: CARLOS AUGUSTO AYRES DE FREITAS BRITTO
Mestrado em Direito
Contatos: paulistanous@yahoo.com
O objetivo da dissertação é identificar os contornos mínimos que caracterizam o regime
constitucional do plano plurianual e avaliar em que medida o Direito pode contribuir para
sua maior efetividade. Para tanto, o trabalho foi organizado em 4 partes. A primeira trata do
contexto amplo do planejamento na Constituição Federal, a sua manifestação em diferentes
expressões e como se relacionam na definição das despesas públicas, por meio do Sistema
Constitucional de Planejamento e Orçamento. Essa abordagem é fundamental para melhor
compreensão de aspectos que definem a teoria do plano plurianual, assunto da segunda
parte. É possível afirmar que o plano plurianual cumpre uma função ímpar como instrumento
material de garantia do regime democrático e de direitos fundamentais, razão pela qual as
normas que o definem devem ser reconhecidas como de direito fundamental. A terceira
parte avalia a prática do PPA em confronto com a teoria apresentada na parte anterior e
aponta que as escolhas políticas e metodológicas têm afastado o plano de seus desígnios
constitucionais. A quarta parte apresenta perspectivas para o aprimoramento do plano
plurianual, como o controle judicial e extrajudicial, as propostas de regulamentação e os
demais aspectos políticos e administrativos que interferem no planejamento governamental.
É possível afirmar que a efetividade do plano plurianual pode ser ampliada por meio de
controle judicial e extrajudicial, na medida em que protege o espírito e o conteúdo das
disposições constitucionais.
Palavras-Chave: Direito Constitucional. Direito Administrativo. Planejamento Governamental.
Plano Plurianual. Sistema Constitucional de Planejamento e Orçamento.
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POLÍTICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA: CONTRIBUIÇÕES BIOÉTICAS À
COMERCIALIZAÇÃO E AO CONSUMO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS
ANTE O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
Aluno: GUSTAVO PASCHOAL TEIXEIRA DE CASTRO OLIVEIRA
Orientadora: MÁRCIA DIEGUEZ LEUZINGER
Doutorado em Direito
Contatos: gustavopaschoal1@gmail.com
Trata a presente tese de uma pesquisa teórico-documental, vinculada à linha de pesquisa
de Políticas Públicas do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, cujo propósito é atestar
a possibilidade de desenvolver uma Política Nacional de Biossegurança com vistas à devida
segurança alimentar de organismos transgênicos, em observância aos princípios bioéticos
de autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e precaução. Estabeleceu-se um fio
condutor lógico, perpassando conceitos operacionais fundamentais, análise de doutrina,
julgados, pareceres conclusivos para liberação comercial de organismos transgênicos para
consumo humano e entrevistas realizadas com ex-membros da Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança - CTNBIO. O estudo, para tanto, foi delineado em quatro eixos: conceitual
operacional, político normativo, analítico e propositivo. Partiu-se de correlações entre os
princípios bioéticos e da precaução, responsabilidade ética e equidade intergeracional, tendo
como ponto convergente a segurança alimentar mediante os organismos transgênicos. Foi
realizada, em seguida, problematização quanto à relação entre transgênicos, bioética e meio
ambiente equilibrado, por meio de análise crítica da atual legislação. Posteriormente, foi
realizado o estudo de pareceres técnico conclusivos de liberação comercial de organismos
transgênicos, emitidos pela CTNBIO. Por fim, analisou-se um conjunto de políticas conectadas
com segurança alimentar, bioética e transgênicos, e entrevistaram-se ex-membros da
Comissão supracitada, no intuito de confirmação de dados colhidos por legislação, doutrina
e pareceres. A realização da pesquisa possibilitou concluir que os princípios bioéticos não
são utilizados quando dos estudos para a liberação comercial de transgênicos, muito menos
quando da construção da Política de Biossegurança atual. Sugere-se que tais princípios
sejam condição sine qua non para toda a lisura do processo e que a sua adoção possibilitaria
o fortalecimento do princípio da precaução. Garantir-se-ia, inclusive, a devida participação
social e científica interessada, cumprindo o solicitado pelo Estado de Direito Ambiental, de
acordo com o meio ambiente equilibrado.
Palavras-Chave: segurança alimentar; organismos trangênicos; Comissão Técnica Nacional
de Biossegurança; princípios bioéticos; princípio da precaução.

383

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU EM PSICOLOGIA

www.uniceub.br

384

O ensino superior no século XXI: criatividade

aprendizagem

de 4 a 6/10 de 2016

A ESCOLA E SEU PAPEL NA CONSTRUÇÃO DE DIFERENTES IDENTIDADES SOCIAIS:
A PERSPECTIVA DE ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO
Ana Luíza Cruz Sá Barreto - Aluna do mestrado em Psicologia
izasabarreto@gmail.com
Ana Flávia do Amaral Madureira - UniCEUB/FACES - Psicologia
ana.madureira@uniceub.br
A pesquisa focaliza o papel da escola na construção de diferentes identidades sociais, mediante
a perspectiva de alunos e alunas adolescentes de uma escola pública de ensino médio do
Distrito Federal. Considerando como foco de análise os marcadores sociais de raça, gênero
e sexualidade, objetivou-se compreender o ponto de vista dos/as alunos/as em relação às
formas como a escola lida com diferentes identidades sociais em seu interior e se atua para
valorizar algumas em detrimento de outras. Mediante a perspectiva da psicologia cultural,
participaram deste estudo oito adolescentes, sendo cinco garotas e três rapazes. Foram
realizados dois grupos focais e quatro oficinas que buscaram promover a participação efetiva
de todos e de todas, utilizando imagens como principal recurso metodológico na abordagem
das ideias, das crenças, dos sentimentos e das percepções desses/as participantes em
relação aos temas abordados. As informações construídas na pesquisa de campo foram
organizadas em cinco categorias analíticas temáticas, de modo a orientar o trabalho de
análise e interpretação dos resultados: o papel da escola; questões de identidade; questões
de gênero; questões de raça; questões de sexualidade. Os/as participantes consideram que
os preconceitos e as práticas discriminatórias, que permeiam as relações entre indivíduos e
grupos sociais, estão presentes na escola. Além disso, de acordo com os/as adolescentes
que participaram da pesquisa, a escola tende a manter silêncio sobre essa realidade. Isso
dificulta o enfrentamento de situações que implicam desigualdades e causam sofrimento
psíquico naqueles/as que não estão confortavelmente “encaixados/as” nos modelos
estreitos e rígidos do que é socialmente considerado “normalidade”. Os encontros realizados
durante a pesquisa demonstraram que os/as alunos/as valorizam as oportunidades de
diálogo e troca de conhecimentos e experiências e consideram importante que a escola seja
um espaço social onde as opiniões diversas sejam ouvidas e os modos diferentes de ser e
estar no mundo sejam respeitados.
Palavras-Chave: Identidades sociais. Racismo. Sexismo. Homofobia. Desconstrução de
preconceitos no contexto escolar.
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ABSENTEÍSMO, PRESENTEÍSMO, SÍNDROME DE BURNOUT, LIDERANÇA ÉTICA E
ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO EM PROFESSORES
Viviane Pinheiro Lourenço - Aluna do mestrado em Psicologia
vivi_anepinheiro@hotmail.com
Amália Raquel Pérez-Nebra - UniCEUB/FACES - Psicologia
amalia.perez@uniceub.br
O trabalho ocupa um lugar central na vida dos indivíduos, podendo proporcionar prazer
ou doença. Um número considerável de professores tem apresentado alterações na
saúde física e mental. Alguns se ausentam (absenteísmo), outros estão presentes,
no entanto realizam suas atividades de modo não produtivo e não apresentam
bom desempenho (presenteísmo). Há professores que vivenciam as dimensões
negativas do Burnout (exaustão emocional, despersonalização e perda de realização
profissional). Acredita-se que a liderança percebida tem implicações sobre a satisfação,
a efetividade e a dedicação de esforços extraordinários de professores no âmbito de
seu desempenho. Além disso, percebe-se que muitos docentes conseguem adequarse e reagir de forma adaptativa, perante as dificuldades próprias da profissão, utilizando
estratégias de enfrentamento eficientes. O objetivo deste estudo será identificar como
as estratégias de enfrentamento medeiam a síndrome de Burnout e a liderança ética,
para moderar o absenteísmo e o presenteísmo em professores do 1° a 4º ano do
ensino fundamental de escolas públicas. Serão utilizados como instrumentos de
pesquisa dois questionários, sendo um sociodemográfico e outro com perguntas
sobre absenteísmo, além dos instrumentos Stanford Presenteeism Scale (SPS-6), o
Maslach Burnout Inventory (MBI), Ethical Leadership Scale (ELS) e a Escala de Coping
Ocupacional (ECO). A análise de dados será realizada mediante a regressão linear
múltipla de estimação stepwise. Acredita-se que a síndrome de Burnout e a liderança
ética são mediadas pelas estratégias de enfrentamento na predição do absenteísmo
e do presenteísmo. Sendo assim, será possível auxiliar professores e gestores a lidar
com eventos estressores e evitar a síndrome de Burnout e mitigar o adoecimento dos
professores, evitando, assim, presenteísmo e absenteísmo.
Palavras-Chave: Absenteísmo. Presenteísmo. Síndrome de Burnout. Liderança ética.
Estratégias de enfrentamento.
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