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III Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFJF 

 

APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL. 

Ciências Sociais Aplicadas  

Cada Comunicação deverá ter a duração de 10 minutos. 

Dia 13/11/2018 

Centro de Ciências - Anfiteatro 01 

HORÁRIO TÍTULO DO PROJETO RESUMO ORIENTADOR DISCENTE 

08:00 “ADOLESCER NA ESCOLA 
E A CONSTRUÇÃO DE 
HABILIDADES DE VIDA” 

O Projeto tem como público alvo alunos(as) dos 6º aos 9º anos do Ensino 
Fundamental II, do Colégio de Aplicação João XXIII e objetiva contribuir para 
implementação da cultura de prevenção e promoção da saúde para alunos(as), com 
vistas a incentivar a construção de ações e projetos contínuos, voltados para a 
discussão crítica-reflexiva, visando o desenvolvimento das habilidades psicossociais 
positivas na adolescência, potencializando o desenvolvimento das habilidades 
necessárias à prevenção de comportamentos de risco e à promoção de atitudes 
positivas, tanto no contexto escolar como em outros espaços de convivência; 
contribuindo para a melhoria da autoestima dos alunos(as); melhorando o clima de 
convivência no espaço escolar; ampliando o espaço de discussão e reflexão sobre 
questões próprias da adolescência. 

Ana Lúcia de Almeida Vargas 
e Rosimeire Aparecida Neto 
Dias Villela 

Débora da Silva Paulino 
 

08:15 A CASA É SUA: 
APROXIMANDO FAMÍLIA 
E ESCOLA 

O projeto tem por objetivo, promover uma melhor interação com pais/responsáveis, 
professores/técnicos e alunos, visando oportunizar vivências que possibilitem refletir 
sobre o processo de desenvolvimento das crianças e adolescente do Colégio de 
Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora; desenvolver um trabalho 
coletivo no ambiente escolar incluindo a família no processo ensino-aprendizagem; 
informar de forma eficiente sobre o funcionamento da escola, objetivando a 
cumprimento de normas, aprimoramento do trabalho, melhor disciplina e confiança 
para com o trabalho desenvolvido pela instituição; proporcionar aos educadores e às 
famílias momentos de reflexão acerca de questões relacionadas à educação de seus 
filhos e incentivar a participação nas instâncias decisórias do Colégio. No que tange a 
formação discente, o projeto permite vivências que vão para além da sala de aula, 
possibilitando assim uma formação crítica do(s) discente(s) nele inserido(s). 

Ana Lúcia de Almeida Vargas 
e Rosimeire Aparecida Neto 
Dias Villela 

Gabriela Scaldini de Oliveira 
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08:30 ACESSIBILIDADE EM 
EDIFÍCIOS E ESPAÇOS 
PÚBLICOS DE JUIZ DE 
FORA 

A acessibilidade revela-se um importante conceito para a obtenção de espaços 
adequados às necessidades e anseios de todas as pessoas que os utilizam. O 
estabelecimento, pois, de edifícios e espaços públicos acessíveis pode contribuir de 
maneira direta para a melhoria da qualidade de vida de seus usuários. Logo, o 
objetivo geral deste projeto consiste em aproximar o aluno do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo do conceito de acessibilidade, questão imprescindível à sua prática 
profissional, por meio da análise e proposição de soluções em acessibilidade junto a 
edifícios e espaços públicos de Juiz de Fora. Nesta etapa, a partir de uma demanda 
trazida pela Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, este 
projeto foi direcionado para edifícios públicos, mais precisamente para dez escolas 
públicas municipais, nas quais está sendo aplicada uma ferramenta de análise da 
acessibilidade e orientação de futuras ações ou intervenções nos espaços estudados. 

Emmanuel Sá Resende 
Pedroso 

Érica Della Garza Oiticica 
Moreira, Leticia Menezes 
Antoniêto, Marina Salomé 
Campos e Verônica Barbosa 
Oliveira. 
 

08:45 ACESSIBILIDADE EM 
INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA PARA 
IDOSOS 

O envelhecimento populacional verificado nas últimas décadas consolida-se cada vez 
mais como uma tendência mundial, o que acaba por aumentar as demandas 
relacionadas a este público. Dentre tais necessidades, encontram-se as Instituições de 
Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Estes espaços muitas vezes necessitam de 
assessoramento técnico em acessibilidade, haja vista que muitos deles apresentam 
barreiras que acabam por comprometer a qualidade de vida de seus residentes. O 
objetivo geral deste projeto consiste em aproximar o aluno do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo do conceito de acessibilidade e da elaboração de ambientes adequados às 
necessidades da pessoa idosa, questões necessárias e importantes à sua prática 
profissional, por meio da análise e do estabelecimento de diretrizes em acessibilidade 
junto a ILPIs existentes na cidade de Juiz de Fora. Assim, foi elaborada uma 
ferramenta de análise da acessibilidade, cuja primeira aplicação está prevista para 
ocorrer em breve. 

Emmanuel Sá Resende 
Pedroso 

Danielle Lopes Vilas, Isabella 
Cristina Aquino de Souza, 
Lídia Martins de Almeida e 
Victor José Bocafoli 
Machado 
 

09:00 ACESSIBILIDADE NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA 

Conceber ou tornar acessível um espaço constitui condição básica para a garantia da 
qualidade de vida a todos os seus usuários. Paralelamente, a proposta educacional 
das Universidades Federais é pautada na inclusão social e na promoção do 
sentimento de pertencimento e cidadania. Logo, a realização de uma análise da 
acessibilidade no Campus de Juiz de Fora da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
com a participação de alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo, objetivo geral 
deste projeto, além de permitir o aprofundamento dos discentes junto ao conceito de 
acessibilidade – imprescindível à sua futura atuação profissional – irá proporcionar 
uma base de dados que, em colaboração com o Núcleo de Apoio à Inclusão, será 
disponibilizada à Pró-Reitoria de Infraestrutura e Gestão, para orientação de futuras 
intervenções nos espaços da Universidade. Assim, foi elaborado um instrumento de 
análise a ser aplicado, inicialmente, na Faculdade de Direito no Restaurante 
Universitário. 

Emmanuel Sá Resende 
Pedroso 

Bruna de Paula Almeida, 
Mariana Soldati Lima, Stela 
Sene de Andrade e Yann 
Souza Okada. 
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09:15 APOIO À PRODUÇÃO NO 
CINE-THEATRO CENTRAL 

Apoio à Produção no Cine-Theatro Central: No projeto nós bolsistas cuidamos da 
parte de comunicação e auxiliamos na produção de eventos que são realizados no 
teatro. Em relação à área de comunicação cuidamos da assessoria do teatro, dentre 
essas atividades incluem-se a produção de releases sobre os eventos, manutenção 
das redes sociais (Facebook e Instagram), cobertura fotográfica. Além disso, cuidamos 
do projeto Palco Central, uma proposta, realizada e produzida de forma conjunta 
entre as equipes da Pró-reitora de Cultura da UFJF e do Cine-Theatro Central, com 
aval do Conselho Diretor. O projeto nasceu do desejo de trazer artistas, músicos, 
peças de teatro, dança e performances, especialmente aqueles da nossa cidade ou 
região, para o palco do teatro. Já se apresentaram pelo projeto a banda Blend 87, o 
grupo de teatro Corpo Coletivo e o duo de música instrumental Duolhodágua. O 
evento é gratuito e aberto a todas e todos. 

Anna Paula de Santanna Cesar 
e Luiz Cláudio Ribeiro 

Fernanda Castilho de 
Almeida e Marília Ribeiro Da 
Costa 
 

09:30 COMPETÊNCIA 
MIDIÁTICA 
AUDIOVISUAL: 
FORMAÇÃO DO OLHAR  

O projeto tem como objetivo desenvolver ações de formação para crianças e jovens, 
dessa forma contribuir para a construção do conhecimento audiovisual, que é tão 
presente no dia a dia das pessoas atualmente. São 4 aulas (Brinquedos ópticos, Eu, 
youtuber, Contando uma história e Que som é esse) que partem da explicação do 
tema, de como funciona e do panorama geral do aspecto abordado do audiovisual, e, 
em seguida, o aluno é desafiado a realizar uma tarefa com o conhecimento adquirido. 
Durante o processo os monitores (graduandos) auxiliam os alunos e também 
observam como o indicadores estão sendo aplicados. Na formação dos alunos de 
graduação essa é uma experiência única, porque podemos ver o que estudamos 
teoricamente sendo aplicado na prática, ir além da universidade e fazer com que o 
conhecimento que adquirimos nesse ambiente influencie positivamente na 
sociedade, sensibilizando o olhar dos alunos que tivemos contato. 

Gabriela Borges Martins 
Caravela 

Camilla Marangon, Luma 
Perobeli  
 

09:45 DIVULGAÇÃO E 
GERAÇÃO DOS DADOS 
ESTATÍSTICOS PARA O 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA 
UFJF 

Devido ao grande fluxo de visitantes no Centro de Ciências da UFJF faz-se relevante 
ter um levantamento dos interesses e satisfações dos seus visitantes. Desde que 
iniciou suas atividades na área central da UFJF (já funcionava há 11 anos no Colégio de 
Aplicação João XXIII), em julho de 2017, mais de 30 mil pessoas já passaram pelo CC. 
Com tantos visitantes e elevada responsabilidade percebeu-se ser necessário 
conhecer estes visitantes, trabalhando a tabulação e geração de dados estatísticos 
das visitas mediadas e espontâneas do CC (Curso de Estatística), bem como a 
realização de um trabalho de divulgação desses dados para a comunidade 
universitária e sociedade em geral, aliada à divulgação do CC como um atrativo 
cultural de relevância em Juiz de Fora. Sendo assim, as principais ações foram a 
confecção de questionário a ser aplicado junto aos visitantes, a tabulação dos dados, 
a análise dos dados e divulgação dos dados obtidos. Este trabalho contribui para 
verificar se as ações desenvolvidas pelo Centro de Ciências da UFJF estão na direção 
correta, pois, por meio dos dados e análise dos mesmos, pode-se redirecionar as 
ações do CC no sentido de fazer as correções internas necessárias em favor da 
melhoria na qualidade dos serviços prestados aos visitantes. 

Alice Gonçalves Arcuri Natalia Brugiolo Marcos 
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10:00 ESTRUTURAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE 
DIREITO PÚBLICO 
MATERIAL DA UFJF 

ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO MATERIAL DA UFJF: Este 
projeto é inovador por tratar dos procedimentos de um departamento. Foi realizado 
um Plano de Ação, no qual foi detectado que um dos maiores problemas da Chefia de 
um Departamento é a elaboração do Plano Departamental, por isso, foi elaborado o 
procedimento de forma bem detalhada de como deve ser elaborado um Plano 
Departamental. Outro problema, diante das constantes demandas do CDARA, foi a 
verificação da necessidade de atualizar os Planos de Ensino de todas as Disciplinas 
desde o ano de 2015, o que foi realizado para todas as Disciplinas do Departamento 
de Direito Público Material até o semestre de 2018.3. Ainda, outros procedimentos 
estão sendo detalhados, conforme constam no Plano de Ação, tudo isso para quando 
outra pessoa possa assumir a função de Chefe do DPM irá realiza-la de forma 
profissional, organizada e com métodos e procedimentos alinhados com a rapidez e 
eficiência que se espera de um bom gestor público.  

Elizabete Rosa De Mello Letícia Montebunhuli 
Pereira Fiorindo 
 

10:15 LABORATÓRIO DE 
ESTUDOS EM 
CONFORTO AMBIENTAL 
E SUSTENTABILIDADE 

Laboratório de Estudos em Conforto Ambiental e Sustentabilidade - ECOS 
Desenvolvimento de projeto executivo para confecção de uma mesa d'água para 
estudos e pesquisas de dinâmica dos ventos e conforto térmico; desenvolvimento de 
projeto executivo e detalhamento do novo layout do Laboratório Ecos com criação 
das áreas e detalhamento de painéis para as disciplinas de conforto lumínico e 
conforto acústico. 

Ernani Simplício Machado e 
Miriam Carla do Nascimento 
Dias 

Joanna Marcon Benicá 
 

10:30 LABORATÓRIO DE 
PROTOTIPAGEM FAU-
UFJF 

O presente projeto de Treinamento Profissional do LAPROT, Laboratório de 
Prototipagem da FAU – UFJF, tem por objetivo aproximar os discentes e docentes das 
práticas de modelagem digital, fabricação digital e prototipagem rápida na 
arquitetura. De forma a oferecer essa experiência à comunidade acadêmica, o 
laboratório trabalha diariamente na execução de protótipos e maquetes, além de 
testes com materiais diversos em cada um dos seus processos de fabricação, dentre 
os quais destacamos o corte à laser e a impressão 3D. O LAPROT também tem 
atendido outras unidades acadêmicas além da FAU, como o Instituto de Artes e 
Design, a Faculdade de Engenharia e mais recentemente o Programa de Pós-
Graduação em Educação Física.  

Fernando Tadeu de Araujo 
Lima 

Carolina Cesar Loubach 
 

10:45 NUCLEAÇÃO DO POLO 
DE ENRIQUECIMENTO 
CULTURAL PARA 
TERCEIRA IDADE/ PEC 
NOS BAIRROS DE JUIZ DE 
FORA 

Este Projeto apresenta como proposta a descentralização do trabalho oferecido pelo 
"Polo Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre o processo de 
envelhecimento", vinculado à Faculdade de Serviço social da UFJF, através da 
abertura de uma unidade de atendimento aos idosos no bairro Dom Bosco nesse 
município, democratizando o acesso destes aos conhecimentos produzidos pela 
Universidade. Teve início no ano de 2003, após 15 (quinze) anos de trabalho, as 
avaliações periódicas sobre o Projeto e os impactos do mesmo sobre os sujeitos nele 
envolvidos (os idosos, os bolsistas e os coordenadores) , acreditamos que o 
envolvimento de discentes contribui para a formação técnica, crítica e cidadã de 
profissionais capacitados para a intervenção na área do envelhecimento (em 
consonância com a Lei 10741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto 

Estela Saléh da Cunha; Cláudia 
de Albuquerque Thomé; 
Janice Rosa Paulino 

Gabriela Helena da Silva 
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do idoso), considerada imprescindível diante da relevância dos problemas 
decorrentes das mudanças do perfil demográfico do país.  

11:00 O BIM APLICADO À 
GESTÃO DE EDIFÍCIOS DA 
UFJF 

O atual projeto de Treinamento Profissional tem por objetivo elaborar um Modelo de 
Informação da Construção (BIM) de uma edificação no campus da UFJF em Juiz de 
Fora e propor a criação de ferramentas administrativas utilizando tal modelo para um 
processo de Gestão de Edifícios (Facility Management) no âmbito da Pró-Reitoria de 
Infraestrutura da UFJF. O edifício selecionado foi o Galpão da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo e, até o momento, foi realizado o levantamento documental 
de seus projetos, o levantamento As Build e sua modelagem em software BIM. O 
aprendizado dos processos de modelagem em BIM é essencial para os discentes, uma 
vez que se trata de uma metodologia de projeto em consonância com as mudanças de 
paradigmas de projetos de edificações em todo o mundo. 

Aristides Perobelli Fonseca, 
José Gustavo Francis Abdalla, 
Wellington Coutinho da Silva 

Jônatas Namorato Caetano, 
Raissa Ramos da Silva 
Nazare, Lucas dos Santos de 
Oliveira, Natália Rosa Fantin 
 

11:15 PROJETANDO COM 
JOGOS 
TRIDIMENCIONAIS: DO 
LÚDICO AO 
PROFISSIONAL 

Este projeto parte da premissa de que os modelos tridimensionais se constituem em 
poderosos recursos para o desenvolvimento da criatividade e para a representação 
gráfica do projeto arquitetônico, demandas inerentes à atividade profissional dos 
arquitetos e urbanistas. Portanto, o principal objetivo do projeto foi capacitar os 
alunos para atuação no mercado profissional de arquitetura, projetando a partir de 
soluções formalmente criativas, sobretudo utilizando os jogos tridimensionais. As 
principais ações levadas a cabo foram o levantamento de jogos tridimensionais 
existentes no mercado, o teste de seus limites e de suas possibilidades, e o 
desenvolvimento de práticas profissionais que se valham de jogos tridimensionais 
para a concepção formal do projeto arquitetônico. Acredita-se que a principal 
contribuição deste projeto foi buscar instrumentalizar os alunos com um processo 
projetual desautomatizado e que fomenta a exploração formal criativa, uma vez que 
os jogos contribuem para a instauração de um ambiente lúdico de projeto. 

Frederico Braida Rodrigues de 
Paula 

Carlos Victor Rosa de Lima, 
Laís de Almeida Freitas 
Moraes, Caroliny Santos 
Mendes 
 

11:30 PROJETOS PARA 
MOBILIÁRIO EM 
AMBIENTES 
EDUCACIONAIS  

Este T.P. tem como objetivo abordar a concepção do estudo do objeto de caso: a 
produção de um mobiliário para ambientes educacionais. Levando em consideração 
os aspectos técnicos como ergonomia, acessibilidade, cor, forma, material, função e 
método de ensino. O desenvolvimento na área do design de produto permite o 
discente conceder um mobiliário com todas as especificações técnicas necessárias 
seguindo normas e permitir que futuramente o mobiliário tenha utilidade no meio 
acadêmico e também na sociedade. 

Mariana Domingão Abrahão 
Cury e Frederico Batitucci 
Halfed 

Danielle Lopes Vilas 
 

11:45 SEJA: NO CAMINHO DO 
PROTAGONISMO DE 
JOVENS E ADULTOS DA 
EJA 

O Projeto tem como público os(as) alunos(as) da Educação de Jovens e Adultos do 
Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF e visa possibilitar aos alunos(as) desenvolver 
habilidades sociais, a fim de aprender a posicionar-se de maneira crítica, responsável 
e construtiva nas diferentes situações sociais, usando o diálogo como forma de 
mediar conflitos e de tomada de decisões; visa ainda reconhecer e valorizar a 
diversidade cultural e social que se apresenta a fim de reduzir as discriminações 
baseadas em diferenças culturais, de classe, de crenças, de gênero, de etnia entre 
outras; desenvolver um senso de pertencimento à escola, que promova a integração 

Ana Lúcia de Almeida Vargas 
e Pâmella de Paula 

Mariana Magna Silva 
Almeida 
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de alunos, professores/profissionais, famílias e gestores e ainda trabalhar o 
reconhecimento e a valorização institucional da EJA e aprimorar o conhecimento 
sobre si mesmo e o sentimento de confiança em suas potencialidades, promovendo 
uma melhor interação e inserção social 
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III Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFJF 

 

APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL. 
Cada Comunicação deverá ter a duração de 10 minutos. 

Ciências Sociais Aplicadas  

Dia 13/11/2018 

Centro de Ciências – Anfiteatro 03 

08:00 TECNOLOGIAS DIGITAIS, 
GAMES E CINEMA NA 
EDUCAÇÃO 

O objetivo deste projeto é desenvolver proposta para formação de professores para 
os usos de tecnologias, games e cinema na educação. De março a outubro de 2018, 
planejamos e executamos algumas ações nesse sentido, entre elas destacam-se a 
realização do Cineduca Mulheres, uma mostra de cinema realizada entre agosto e 
setembro, às quartas-feiras, por seis semanas, levando filmes nacionais de diretoras 
mulheres para ser exibido e discutido dialogicamente com estudantes da UFJF, sendo 
voltada para os cursos de pedagogia e licenciaturas. Outra ação de destaque foi o 
curso livre de Produção de Vídeos para Educação, que se iniciou no dia 31 de outubro, 
contando com cinco aulas semanais, oferecidas gratuitamente para alunos de 
pedagogia e licenciaturas. Os bolsistas atuam desde o planejamento, organização e 
divulgação das ações, como também durante sua execução, seja como mediadores da 
formação, seja na cobertura de imagem (fotos e vídeos) e posterior divulgação. 

Janaina de Oliveira Nunes 
Ribeiro 

Jules Strogoff de Matos e 
Layene Soares Purgato  
 

08:15 TREINAMENTO EM 
GESTÃO DE PERIÓDICO: 
REVISTA LIBERTAS 
ONLINE 

Treinamento em Gestão de Periódico: Revista Libertas online. Este projeto vem 
proporcionando o treinamento para o monitoramento do site da Revista Libertas 
online, e auxílio em atividades relativas ao processo de gestão e divulgação deste 
periódico. Este conjunto de aprendizados vem contribuindo para o aperfeiçoamento 
profissional das bolsistas, tanto do ponto de vista técnico, através da capacitação em 
atividades específicas do processo de gestão de um periódico científico, quanto do 
ponto de vista teórico, por proporcionar uma aproximação ao debate e intercâmbio 
de ideias no âmbito brasileiro e internacional, em especial sobre temas atuais e 
relevantes do Serviço Social e das Ciências Sociais e Humanas. 

Mônica Aparecida Grossi 
Rodrigues 

Nathana Dório Cravo Veloso 
e Iasmin Lopes Ribeiro 
 

08:30 TREINAMENTO EM 
OPERAÇÃO DE ESTÚDIO 
DE TV 

O projeto tem como objetivo principal a capacitação e treinamento dos discentes no 
que diz respeito à operação de estúdio de TV. Através do mesmo, foi possível 
aprimorar as técnicas de câmera e enquadramento, uso das luzes em estúdios e a 
captação de áudio com o auxílio de microfones. Além disso, os estudantes puderam 

Marco Antonio de Carvalho 
Bonetti 

Juliany Atilio De Oliveira, 
Raissa Neves Segantini e 
João Guilherme Dos Santos 
Silva 
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aprimorar suas técnicas de edição audiovisual, uso de chroma key, teleprompter e 
produção de roteiros para TV. Essas atividades resultaram na criação de um programa 
cultural televisivo com duração de 10 minutos que aborda a temática de peças 
teatrais. Além de contribuir com o crescimento profissional do aluno, o projeto 
também foca em criar conteúdo cultural, para que posteriormente seja levado a 
público a fim de alcançar o maior número de pessoas possíveis. 
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