
1 
 

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. 

Treinamento Administrativo/ Coordenação da Graduação  

Dia 13/11/2018 

Centro de Ciências – Anfiteatro 03 

HORÁRIO TÍTULO DO PROJETO RESUMO ORIENTADOR DISCENTE 
09:15 A CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS QUE UTILIZA A 
TECNOLOGIA STEEL 
FRAME PROJETADA 
DENTRO DA 
PLATAFORMA BIM 

A tecnologia construtiva Steel Frame tem crescido muito em algumas regiões do 
Brasil, pois está fundamentada conceito de “construção enxuta” visando aumento de 
produtividade ( viabilidade técnica) , redução de desperdício ( viabilidade ambiental) e 
consequentemente,redução de custos da obra ( viabilidade econômica). Porém, o 
desenvolvimento de projetos dentro da visão atual que utilizam softwares tradicionais 
como o CAD , que se baseia em desenho ( 2D) e onde muita das vezes não existe 
compatibilização entre os projetos necessários para se construir a edificação ( 
projetos : arquitetônico, estrutural, hidro sanitário, elétrico ,etc) pode levar a atrazo 
no cronograma da obra ou mesmo manifestações patológicas, originando custos e 
“estresse de obra”. O BIM ( Building Information Modeling ou Modelo de Informação 
da Construção), é um conjunto de informações geradas e mantidas dentro do Ciclo de 
Vida do Projeto ( CVP) , onde os modelos e não somente desenhos são utilizados para 
garantir as conformidades dos projetos e consequentemente , possibilitar de 
execução da obra dentro da qualidade esperada pelo usuário.  

Antônio Eduardo Polisseni E 
Mauricio Leonardo Aguilar 
Molina 

Aroldo Antonio Kingma E 
João Victor Gonçalves 
Mathiasi 

09:30 ACOMPANHAMENTO 
ACADÊMICO: UMA 
ESTRATÉGIA DE 
INCLUSÃO PARA 
DISCENTES COM 
NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS 
ESPECÍFICAS 

O projeto tem como objetivo identificar e propor estratégias pedagógicas e 
institucionais para que o estudante com necessidades educacionais específicas possa 
ter equiparação de oportunidades e acesso ao aprendizado e avaliação que 
colaborem com a qualidade de sua permanência na universidade e êxito em seu 
percurso acadêmico. Dessa forma, o projeto pretende propor ações que possam ser 
elaboradas e agenciadas com o protagonismo do estudante e a participação de 
docentes e coordenadores de cursos (e outros atores implicados na situação do 
acadêmico). Pretende-se eliminar barreiras no processo ensino aprendizagem e 
promovendo a igualdade de oportunidades. Tem-se para a formação profissional dos 
discentes o afloramento de um olhar mais crítico sobre as mazelas da sociedade e a 
sua naturalização e dar prerrogativa para ações mais inclusivas, além do 

Françoise Jan Sommer 
Bourneuf; Getúlio Coelho De 
Medeiros; Patrícia Sá De 
Almeida Tavella;  

Felipe Borges Modesto; 
Letícia Damasceno Correa; 
Natanael Santos Da Costa; 
Pedro Portella Miranda 
Lanna; 
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desenvolvimento do poder argumentativo em relação a defesa de direitos de cunho 
educacionais. 

09:45 APOIO AO 
LABORATÓRIO DE 
ELETRÔNICA (LABEL) DA 
FACULDADE DE 
ENGENHARIA 

Como bolsista de TP no LABEL, minhas principais funções estão relacionadas à 
manutenção do espaço e do patrimônio do laboratório, zelando pela conservação, 
organização e pleno funcionamento dos mesmos. Minhas atividades variam desde 
instalação de softwares, formatação de computadores, limpeza e organização do 
laboratório dentre outros. 

Fabricio Pablo Virginio De 
Campos 

Bernardo De Oliveira Faver 

10:00 BIOSSEGURANÇA E 
SUSTENTABILIDADE NO 
ICB: CAPACITAR 
FUTUROS 
PROFISSIONAIS A 
ESTABELECER MEDIDAS 
DE PREVENÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Título: Biossegurança e Sustentabilidade no ICB: capacitar futuros profissionais a 
estabelecer medidas de prevenção e avaliação de riscos Ações: O projeto busca 
sensibilizar e capacitar os alunos, na ótica da educação ambiental, para: 1) Participar 
da construção e das discussões de ações referentes à gestão ambiental, à segurança 
no trabalho e sustentabilidade; 2) Participar das reuniões da comissão ICB 
Sustentável; 3) Atuar com a comissão na elaboração e análise de questionários para a 
realização de mapas de riscos. 4) Analisar com a comissão os desafios e propor 
estratégias para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; 5) Propor e 
implementar ações de coleta seletiva no ICB; 6) Participar das palestras, treinamentos 
e eventos relacionados ao tema; 7) Elaborar um manual de boas práticas de 
biossegurança geral e padrão para ser divulgado no site do ICB; 8) Visitar os 
laboratórios para observação e identificação de possíveis riscos e falhas que afetem a 
segurança dos seus usuários. 

Ana Paula Ferreira, Henrique 
Luiz Caproni Neto, Maria Alice 
Bourneuf 

Polônia Cíntia Nunes Rocha, 
Mayara Passos Lima, Paulo 
Vitor Silva Siqueira, Nara 
Maria De Oliveira Dornela 

10:15 CONSERVAÇÃO 
PREVENTIVA INTEGRADA 
PARA A COLEÇÃO 
INVENTÁRIOS DO 
SÉCULO XIX SOB 
GUARDA DO ARQUIVO 
CENTRAL/UFJF 

Conservação Preventiva Integrada para a Coleção Inventários do Século XIX sob 
guarda do Arquivo Central/UFJF A conservação dos acervos em suporte papel é uma 
preocupação constante em arquivos, sempre às voltas com a deterioração desse 
patrimônio e a precariedade em que se encontram alguns desses conjuntos 
documentais. No Arquivo Central/UFJF entramos em contato com um conjunto de 
atividades que tem por objetivo criar condições técnicas que garantam a preservação 
do seu acervo, utilizando métodos simples e de aplicação descomplicada e nesse 
sentido, a participação de nós, bolsistas do Treinamento Profissional, permite a 
capacitação introdutória às técnicas básicas de conservação do material, tais como 
procedimentos de higienização e acondicionamento. As atividades desenvolvidas pelo 
TP mostram a necessidade de conhecimentos próprios e a percepção da lacuna 
existente, uma vez que, por não haver um curso específico na área, são os alunos em 
formação do curso de História e áreas afins quem ocupam os estágios e auxiliam os 
arquivistas e conservadores em diferentes arquivos da região.  

Alessandra Carvalho Germano  Gabrielle De Oliveira 
Victorelli, Poliana Aparecida 
De Araujo Anacleto, 
Carolina Vetere Neves G. 
Maia 

10:30 ESTUDO E 
ORGANIZAÇÃO DE 
MATERIAIS DIDÁTICOS 
PARA O ENSINO DA 
MATEMÁTICA 

O projeto visa a organização do LaCEM – Laboratório de Ciências e Educação 
Matemática, situado no interior do Centro de Ciências. O bolsista é inserido na 
pesquisa e no estudo de materiais voltados para práticas em aulas de Matemática. As 
fases desenvolvidas são: catalogação e organização dos materiais existentes no 
laboratório, estudo sobre materiais didáticos e jogos no ensino da Matemática e 
pesquisa de outros Laboratórios de Ensino de Matemática vinculados a outras 

Marco Antonio Escher Natanael Thomas Lima De 
Melo 
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universidades. Estão sendo produzidos kits de atividades acompanhadas de fichas e, 
posteriormente, será criado um site para Laboratório Virtual de Pesquisa em 
Educação Matemática LaPEM-V. No momento final, será feito o tratamento das 
informações colhidas e a inserção de materiais no site do Laboratório Virtual. Espera-
se com essa prática inserir o bolsista num ambiente ligado à pesquisa e à produção de 
materiais para um laboratório de Educação Matemática. 

10:45 PROJETO DE 
TREINAMENTO 
PROFISSIONAL – 
COORDENAÇÃO DA 
GRADUAÇÃO DE 
MATEMÁTICA 

Abordaremos o Projeto de Treinamento Profissional da Coordenação do Curso de 
Matemática diurno como Apoio à Coordenação nas atividades de atendimento aos 
alunos através das redes sociais, do email e do site da Graduação, e nas atividades 
administrativas. 

Ana Tércia Monteiro Oliveira 
Reginaldo Braz Batista 

Moisés Acácio Neves 

11:00 SAÚDE DO 
TRABALHADOR – UMA 
EXPERIÊNCIA NO NASS 
DA FACFISIO 

O NASS da UFJF tem por objetivo a “redução dos riscos inerentes ao trabalho”. Visa-se 
identificar os principais agravos físicos/mentais à saúde, foi aplicado questionário 
estruturado aos servidores da FACFISIO, identificando os agravos presentes. Algumas 
propostas já em andamento: Reorganização da divisão de tarefas, compra de 
carrinhos de limpeza para facilitar o transporte dos instrumentos e produtos 
utilizados, alteração do local de almoço dos alunos, otimizando o ambiente, três 
recipientes de lixo orgânico contribuindo para o desenvolvimento sustentável, um 
aspirador de pó. O intuito é promover a melhora do ambiente laboral e 
relacionamento entre os pares, visando promoção da saúde e qualidade de vida. O 
projeto contribui na formação profissional dos acadêmicos que por ele passam de 
forma participativa, desenvolvendo um olhar ampliado sobre riscos e potencialidades 
presentes no ambiente de trabalho. Desta forma uma oportunidade na formação e 
capacitação dos futuros profissionais a serem inseridos no mercado de trabalho. 

Vanusa Caiafa Caetano Maria 
Alice Junqueira Caldas 
Mariana Balbi Seixas 

Higor Apolinario Melquiades 

11:15 VISITAS GUIADAS NO 
CINE-THEATRO CENTRAL 

Cine-Theatro Central: uma breve reflexão sobre o patrimônio arquitetônico e sua 
contribuição para o projeto visita guiada é o título da nova pesquisa das bolsistas, que 
visa aprofundar os estudos sobre o patrimônio onde trabalham. A pesquisa consiste 
em uma análise histórico-arquitetônica do teatro, a fim de obter mais conhecimento 
sobre o patrimônio cultural que temos na cidade de Juiz de Fora, com tombamento 
nas esferas municipal e federal, que ao longo de seus 90 anos encantou diversos 
públicos com o seu cinema e continua sendo um pólo de referência cultural nos dias 
atuais. A busca de preservar a memória da comunidade que já vivenciou o teatro se 
une com a pesquisa documental e histórica. As alunas de turismo, e arquitetura se 
unem para apresentarem suas pesquisas de relação da memória com o projeto visita-
guiada que permite o contato com a comunidade e a troca de informações históricas 
e culturais.  

Darlan De Oliveira Lula Valeria 
De Faria Cristofaro 

Aylla Cristina Da Silva Prata 
Livia Steffany Gomes De 
Carvalho 

11:30 VISITAS GUIADAS NO 
CINE-THEATRO CENTRAL 

O Cine-Theatro Central encontra-se na lista dos dez teatros mais belos do país e se 
apresenta como a mais importante casa de espetáculos de Juiz de Fora. Com 89 anos, 
acolheu diversos artistas e eventos, colocando a cidade no cenário cultural da região 

 Rafael Barra De Almeida Aylla Cristina Da Silva Prata / 
Mariana Alves Leite  
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sudeste e se tornando um ponto difusor de cultura para o interior do país. Por meio 
de visitas guiadas realizadas por uma equipe especializada de estudantes (bolsistas) 
dos cursos de turismo, jornalismo, arquitetura e artes de design da UFJF, o projeto 
promove a ocupação do teatro com o objetivo de integrá-lo a vida da população 
juizforana estabelecendo o senso de pertencimento em relação ao patrimônio. O 
projeto contribui para a formação profissional das discentes, ambas do curso de 
Turismo, possibilitando a aplicação de conhecimentos adquiridos no curso como 
elaboração de roteiros, guiamento, gestão de atrativos culturais e educação 
patrimonial, além de proporcionar o contato com o público.  

11:45 DESENVOLVIMENTO DE 
UM APLICATIVO MÓVEL 
INSTITUCIONAL PARA A 
UFJF 

Os dispositivos móveis consolidaram-se como uma importante ferramenta de 
comunicação e interação para empresas, instituições e pessoas. A UFJF possui 
informações e processos institucionais que podem ser melhorados, simplificados e 
transparentes. O UFJF App, aplicativo móvel institucional da UFJF, surgiu com esse 
objetivo. Este projeto foi iniciado em 2016 e a primeira versão do UFJF App foi 
lançada oficialmente na Google Play no dia 18 de abril de 2018 para a plataforma 
Android. Desde então, o UFJF App atingiu mais de 5700 downloads e possui cerca de 
3800 usuários ativos por mês.  Trabalhar neste projeto proporcionou, aos discentes 
que fazem parte da equipe, conhecer tecnologias, ferramentas e conceitos, 
atualmente demandados no mercado de desenvolvimento de aplicativos móveis. 
Nesta apresentação serão abordados os seguintes assuntos: desafios enfrentados 
durante a execução do projeto; as soluções elaboradas pelos discentes; os objetivos 
futuros do projeto. 

Francisco Henrique Cerdeira 
Ferreira; Leonardo Barbosa 
Lima Corrêa Pires; Rafael 
Barra De Almeida; Tiago 
Timponi Torrent 

Lucas De Rezende, Rodrigo 
Calderano Barbacovi, Thiago 
De Almeida Lopes, Victor 
Gomes Milazzo 

12:00 Difusão Cultural A UFJF tem, sob a administração da Pró-reitoria de Cultura, alguns dos principais 

espaços culturais da cidade, como o Cine-Theatro Central, o MAMM e o Pró-Música. É 

de vital importância, para a Universidade e a sociedade em que ela está inserida, a 

divulgação dos projetos e eventos realizados nesses espaços, de forma a disseminar a 

arte como forma de conhecimento e valorizar a produção cultural da cidade e região. 

Para cumprir com os objetivos de assessoria de imprensa dos órgãos culturais da 

UFJF, os bolsistas do curso de Jornalismo realizam diversas atividades pertinentes à 

grade curricular oferecida pela Faculdade de Comunicação, possibilitando a formação 

de profissionais capacitados ao mercado de trabalho, tais como clipping do que é 

veiculado na imprensa, produção de releases institucionais, cobertura de eventos, 

gestão de redes sociais, produção de conteúdo para veículo impresso, além de 

alimentação dos websites oficiais da Pró-reitoria e de seus órgãos executores. 

Valéria de Faria Cristofaro 

 

Vitor de Almeida, 
Ariel Mendes Bertola, Raíssa 
Neves Segabtini 
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