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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 Humanas  

Dia 13/11/2018 

Centro de Ciências – Anfiteatro 02 

HORÁRIO TÍTULO DO PROJETO RESUMO ORIENTADOR DISCENTE 

08:00 "I MISS MY OLD BRAIN": 
PRODUÇÃO DE CURTA-
METRAGEM ANIMADO 
EM COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA 3D 

Este projeto visa desenvolver competências na área de renderização de imagens para 
a criação de curta-metragem de animação em computação gráfica. Para tanto, estão 
sendo realizadas atividades de criação de modelos, materiais e animação 
tridimensional no software Blender 3D. O Bolsista está sendo treinado para o 
desenvolvimento de animações “pré-renderizadas” para vídeo de alta-resolução, 
integração de imagem sintética e imagens digitalizadas (fotos, vídeos, etc), e 
renderização simulando a aparência de representações bidimensionais (NPR – Non 
Photorealistic Rendering) – atividades que vem sendo colocadas em prática durante a 
execução do projeto em diferentes aplicativos de criação de conteúdo digital. Estas 
habilidades e competências desenvolvidas são amplamente empregadas na produção 
de filmes e séries animadas, efeitos especiais e jogos eletrônicos, produtos que estão 
em evidência no crescente mercado audiovisual brasileiro e que demandam formação 
profissional específica. 

Luis Antonio Dourado Junior Bruno Rodrigues Marquez 
 

08:15 A INCLUSÃO NO 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
JOÃO XXIII: DESAFIOS E 
PROPOSTAS 

Na perspectiva do Colégio de Aplicação João XXIII, nos deparamos com a necessidade 
de realizar ações para abordar a temática do bullying enquanto fenômeno que afeta a 
inclusão escolar de estudantes vulneráveis. Esse fenômeno gera prejuízos 
psicológicos, físicos, sociais e escolares, como dificuldade de concentração, 
isolamento, depressão, baixa estima, queda no rendimento e evasão. Foi elaborada 
uma cartilha de informações e conscientização da temática aos docentes do ensino 
médio, para permitir que eles pudessem identificar essa violência. Esta cartilha foi 
apresentada numa reunião pedagógica e disponibilizada por e-mail aos docentes. 
Houve a apresentação de slides na TV do ensino médio para os estudantes, 
sensibilizando-os sobre a importância do assunto. Foi disponibilizada uma caixa onde 

José Francisco Fernandes 
Júnior e Lucimar Fernandes 
Grégio 

Juana D'Arc Oliveira Guerra 
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poderiam ser depositados relatos e experiências sobre bullying. Intervenções em 
turmas específicas serão realizadas, a partir desses relatos. Será confeccionado 
também um relatório descrevendo as ações realizadas, com indicações e 
apontamentos sobre o tema ao colégio. 

08:30 APLICATIVO M.KNOB Pesquisa e desenvolvimento do design de uma interface conversacional para o 
aplicativo m.knob: um assistente virtual de um guia turístico que alia processamento 
semântico de línguas naturais com ontologias e dados ligados para fornecer 
recomendações personalizadas de atrações e eventos turísticos para os usuários. O 
aspecto transdisciplinar do projeto – envolvendo professores e alunos das áreas de 
Línguística Computacional, Ciência da Computação e Design – é fundamental para o 
desenvolvimento das competências exigidas pelas empresas que buscam profissionais 
no campo do design de interfaces e experiência do usuário, já que ser capaz de 
dialogar e interpretar as demandas dos profissionais de diferentes áreas é condição 
imprescindível para o trabalho em grandes projetos de desenvolvimento de software. 

Tiago Timponi Torrent Marcelo Barros Custódio 
 

08:45 CAFÉ FILOSÓFICO - UFJF O Projeto "Café Filosófico" - desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Filosofia e 
Educação da UFJF - possibilita que a Universidade vá ao encontro da sociedade, 
levando filosofia para as mais variadas pessoas e grupos sociais. Além de ser um 
incrível instrumento de integração social, o Projeto permite que os alunos envolvidos 
possam estreitar laços sociais, apreender com a relação dialógica estabelecida com o 
público, além de se integrar à vida cultural da cidade. Portanto, o Café Filosófico é um 
instrumento importante para tornar o aluno da UFJF um agente social ativo na cidade 
de Juiz de Fora, saindo dos portões da instituição e possibilitando um intercâmbio de 
conhecimentos.  

Prof. Dr. Juarez Gomes Sofiste  Juber Marques Pacífico  
 

09:00 DESENVOLVIMENTO DE 
OBJETOS PEDAGÓGICOS 
EM ESTUDOS CLÁSSICOS 

Desenvolvimento de Objetos Pedagógicos em Estudos Clássicos: ao longo do projeto, 
a aluna criou duas novas ferramentas de ensino de literatura grega: 1) uma dobradura 
que forma o escudo de Aquiles (como descrito na Ilíada de Homero), apresentando o 
texto grego original e sua tradução poética para o português; 2) um conjunto de 
cartas de baralho com versos da poeta Safo de Lesbos, contendo também o texto 
grego original e a mais recente tradução publicada no Brasil, com o objetivo de 
envolver os alunos na tarefa de criar um poema alternativo a partir dos fragmentos 
antigos. A aluna empregou sua criatividade para o desenvolvimento de propostas 
inovadoras para o ensino, discutindo funções, métodos e objetivos de aprendizagem.  

Charlene Martins Miotti Janis Santos de Souza 
 

09:15 EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 
CONSTRUÇÃO DE 
MATERIAIS DIDÁTICOS E 
PEDAGÓGICOS 
ACESSÍVEIS. 

Baseados na perspectiva da Educação Inclusiva consideramos que, para além de 
garantir o acesso de todos à escola, é urgente que práticas pedagógicas inclusivas 
sejam efetivadas para que alunos com Transtornos, TDAH, Dislexia, Deficiências, 
Síndromes, etc, tenham plenas condições de permanência, participação e 
aprendizado. Desse modo, tal projeto tem buscado auxiliar na consolidação do 
processo de inclusão escolar da Educação Básica. Os bolsistas foram alocados em 
todos os segmentos: Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA. E dentro de cada 
contexto puderam desenvolver junto aos professores, coordenadores e TAEs, sob 

Letícia Cristina Pereira  Davidson Delano Freire, 
Luiza Ribeiro Sales, Luana 
Carla Campos Silva, Pedro 
Soares Esteves, Karolina 
Damasio Matiolli 
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nossa orientação, estratégias que visassem a diminuição de barreiras à participação e 
aprendizagem de alunos que possuem necessidades educacionais específicas. 
Sabemos que há muito a avançar, mas os discentes participantes do projeto puderam 
protagonizar muitas iniciativas no Colégio, como por exemplo, a elaboração do PDI 
(Plano de Desenvolvimento Individual), que é um importante documento que garante 
aos alunos, dentre outras coisas, uma flexibilização de tempo, espaço, currículo e 
estratégias pedagógicas adequadas às suas especificidades.  

09:30 ENSINO DE LEITURA EM 
LÍNGUA INGLESA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

Este projeto surgiu da necessidade de se implementar, desde o início do ensino 
fundamental até o terceiro ano do ensino médio, estratégias para o interesse e 
desenvolvimento da leitura em língua inglesa, uma vez que tais estratégias 
possibilitam a compreensão de textos escritos e, consequentemente, alavancam o 
progresso gradual das outras habilidades linguísticas (ouvir, falar e escrever). Ainda, o 
projeto busca auxiliar na formação de aluno(s) bolsistas de Treinamento Profissional, 
oportunizando sua participação durante preparações de aula e de material didático, 
bem como durante as aulas. Assim, este trabalho visa relatar as experiências vividas 
pelos alunos participantes do projeto (uma aluna bolsista e um aluno voluntário), bem 
como suas representações acerca de suas participações e como esta experiência 
contribui para seus processos de formação acadêmica e profissional. 

Bruna Quartarolo Vargas Victória Alves Lopes Guarilha 
 

09:45 GRUPO DE PESQUISA 
ENTELAS: ASSESSORIA 
EM PRODUÇÃO 
MULTIMÍDIA E 
PROGRAMAÇÃO VISUAL 
PARA GRUPO DE 
PESQUISA 

Além das atividades desenvolvidas no projeto que incluem planejamento e execução 
de publicações digitais, manutenção de sites e redes sociais, produção de material 
gráfico, assessoria na organização de eventos, divulgação externa do trabalho e dos 
eventos do grupo de pesquisa, suporte técnico em produção e exibição multimídia, o 
Treinamento Profissional proporciona ao bolsista um contato maior com as demandas 
profissionais dentro de um ambiente acadêmico, seja gerenciando atividades ligadas à 
pesquisa cientifica, como o levantamento de pesquisas nas áreas desenvolvidas no e 
pelo GP, e também pela elaboração de protocolos de trabalho para o gerenciamento 
interno das atividades do GP com acompanhamento das reuniões, produção de atas, 
divulgação nas mídias, entre outras atividades que proporcionam o aluno um 
conhecimento vital para o seu pleno desenvolvimento na vida profissional após a 
graduação. 

Christian Hugo Pelegrini e 
Felipe de Castro Muanis 

Stefânia de Almeida Royo 
Mota 
 

10:00 HORTA NA ESCOLA: 
MEIO AMBIENTE E 
SABERES EM 
EXPERIÊNCIA 
SUSTENTÁVEL 

A contribuição do Projeto para a formação profissional da bolsista decorreu em fases 
diversificadas de práticas pedagógicas e interações dialógicas entre orientadora, 
voluntários, funcionários e professores da escola participante. O escopo foi 
desenvolver as suas competências e habilidades na docência com ênfase em inovação 
escolar e meio ambiente, incluindo novos olhares para as práticas inovadoras de 
ensino. Realizou-se cronograma de atividades orientadas em todas as fases do 
trabalho, oportunizando sugestões e confecção de relatórios das práticas 
educacionais e agrárias experimentadas, sendo estas relatadas com autonomia, 
exposição de ideias e sentimentos. Concomitantemente, o projeto conteve fases de 
planejamento à elaboração com aprendizados da disposição de horta, desde o 

Adriana Barreto Lima Miranda Eveline Ribeiro da Silva 
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plantio, cultivo à colheita para consumo na merenda escolar e compostagem com 
troca de saberes sobre a importância do homem, a educação e a integração dele com 
o meio.  

10:15 LABORATÓRIO DE 
ENSINO DE SOCIOLOGIA 

Laboratório de ensino de Sociologia. O laboratório tem como objetivo a produção e 
divulgação de materiais didáticos para aulas de sociologia no ensino médio, tanto 
para alunos, quanto para professores. Além disso, é um espaço de troca de 
experiências entre docentes; e compartilhamento de boas práticas.  

Rafaela Reis Azevedo De 
Oliveira; Katiuscia Cristina 
Vargas Antunes; Júlio César 
de Paula Silva 

Bruna Gonçalves 
 

10:30 LABORATÓRIO DE 
LÍNGUAS DA FACULDADE 
DE LETRAS 

O presente projeto surgiu através dos esforços da Faculdade em oferecer espaços 
pedagógicos adequados ao desenvolvimento das atividades curriculares do curso de 
Letras. O Laboratório de Línguas conta com equipamento audiovisual específico para 
o ensino de línguas, com dois computadores que distribuem áudio e vídeo para as 
cabines individuais que comportam 36 alunos. Esse ambiente de ensino busca 
estimular o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e desenvolver habilidades e 
competências necessárias à sua formação. Assim, o bolsista fornece auxílio aos 
professores e aos alunos para o uso eficiente do laboratório e seus recursos 
computacionais e multimeios. Desse modo, oportunizando, a aplicação das novas 
tecnologias ao ensino-aprendizagem de línguas com maior eficiência. Além de, 
proporcionar ao bolsista contato com diferentes línguas, metodologias de ensino e 
vivência em sala de aula.  

Rogério de Souza Sergio 
Ferreira 

Nuhara Gonçalves Machado 
 

10:45 O TRABALHO 
PSICANALÍTICO COM 
CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E SUAS 
FAMÍLIAS EM UM 
INSTITUIÇÃO 

A discente tem contato profissional com a realidade cotidiana da instituição onde o 
treinamento profissional se efetua realizando atendimento psicológico individual e 
familiar para crianças e adolescentes em situação de risco. A docente acompanha o 
trabalho da aluna em reuniões de equipe na instituição.  

Alinne Nogueira Silva Coppus  Gabriela Lucia de Carvalho  
 

11:00 POÉTICAS E PROCESSOS 
DE CRIAÇÃO EM 
SUPORTES 
BIDIMENSIONAIS 

O projeto “Poéticas e Processos de criação em suportes bidimensionais” tem como 
público-alvo os estudantes ensino básico. Os estudantes terão contato com os 
elementos da composição artística visual, através de experiências com materiais 
expressivos diversos e acesso a um repertório cultural composto por artistas e obras 
de arte. Essa proposta está baseada na perspectiva do conhecimento instrumental 
relacionado aos suportes bidimensionais, ou seja, os alunos poderão acessar mais 
detalhadamente técnicas, materiais e procedimentos próprios da pintura, do 
desenho, da colagem e experimentações em técnicas mistas. As aulas transcorrerão 
como laboratório experimental de técnicas e procedimentos específicos, de maneira 
que cada aluno participante possa conhecer e reconhecer as especificidades artísticas, 
traçando um percurso de criação pessoal a partir de temas orientadores. Tal vivência 
busca uma ampliação imagética e expressiva, e trará um conhecimento necessário à 
adequação da escolha dos materiais e técnicas ao trabalho artístico de acordo com os 
enunciados propostos. Conceitos como reprodutibilidade, 
tradição/contemporaneidade, apropriação, ressignificação, entre outros do campo 

Andréa Senra Coutinho Isabella Ferreira Frapiccini 
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artístico serão tratados e discutidos durante as aulas. Portanto esse projeto visa 
oferecer a/ao bolsista experiências práticas da docência em artes visuais na educação 
básica, oportunizando uma participação ativa no planejamento, organização, 
pesquisa, preparo de materiais e avaliações das aulas. Como proposta de formação 
inicial enfoca uma construção de conhecimento fundamentada nas teorias e práticas 
da arte e da educação, a partir de informações e vivências da sala de aula, dando 
maior segurança e embasamento para o mercado de trabalho aos graduandos dos 
cursos de artes e design, ou áreas afins. 

11:15 PRÁTICAS DE ORALIDADE 
NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA 

Práticas de Oralidade na formação de professores de Língua Portuguesa - A proposta 
do trabalho é apresentar dados acerca da ausência de materiais de Oralidade na 
formação docente que contribuam para uma reflexão no espaço escolar, autoria na 
produção de linguagem e formação de redes colaborativas. Assim, o projeto 
apresentado em forma de Repositório de materiais didáticos, documentos oficiais, 
Livro didático, Pesquisa com Professor, Práticas educativas e análises de variados 
gêneros orais, busca reforçar a importância das práticas de Oralidades nas redes de 
ensino, bem como fornecer materiais que propiciem ao professor práticas em sala de 
aula que contribuam para o eficaz aprendizado do aluno. Os autores que contribuem 
para o campo da Oralidade e que baseiam nossa pesquisa são ÁVILA, NASCIMENTO, 
GOIS, 2012; BAUMGÄRTNER, 2015; BUENO,2009; COSTA MACIEL,2001; GALVÃO, 
AZEVEDO, 2015; LEAL, BRANDÃO, NASCIMENTO, 2010; MACHADO, 2017; 
MAGALHÃES, 2006; MAGALHÃES, LACERDA, 2018; MARCUSCHI,1998; 
PALMIERE,2005. 

Tânia Guedes Magalhães Iara Viana Fernandes Tavela  
Letícia Jacinto Schneider 
 

11:30 TREINAMENTO EM 
MÉTODOS OFICIAIS DE 
ANÁLISES UTILIZADOS 
NAS INDÚSTRIAS 
LÁCTEAS PARA O 
CONTROLE DA 
QUALIDADE DE LEITES.  

O Brasil aparece como um dos maiores produtores e consumidores de leite do 
mundo. Nacionalmente o estado de Minas Gerais se destaca e lidera o ranking de 
leite cru adquirido pelas unidades da federação, sendo que a região de Governador 
Valadares possui importantes indústrias de produção de leite e derivados. Os cursos 
de Farmácia e Nutrição preveem atividades profissionais relacionadas à área de 
alimentos, inclusive no que tange o controle de qualidade de produtos. Entretanto, 
não estão previstas disciplinas específicas para atividades e métodos de análises em 
leite nas grades curriculares dos referidos cursos. Neste sentido esta proposta de 
Treinamento Profissional surge com o objetivo de capacitar discentes que se 
interessem por este campo de atuação, para executarem as análises utilizadas nas 
rotinas das indústrias produtoras de leite e derivados para controle de qualidade e 
detecção de fraudes.  

Wesley William Gonçalves 
Nascimento 

Raphaela Lopes Mendonça 
 

11:45 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL EM 
TRIAGEM 
PSICOLÓGICA  

Treinamento profissional em Triagem Realização de triagem estendida dos 
casos que procuram o Cpa para atendimento psicológico. Realização de 
supervisão e estudo dirigido que permitem a experiência e aprimoramento 
profissional dos alunos do curso de psicologia da ufjf.  

Alinne Nogueira Silva 
Coppus Cláudia Ciribelli  

Yasmim De Luca Xavier, 
Arthur Lavínia Couri 
Montesse do Amaral, 
Graciele de Castro, Letícia 
Silva, Isa Maria Barroso 
Mariana Alves de Souza 
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Ciências Humanas 

Dia 13/11/2018 

Centro de Ciências – Anfiteatro 03 

08:45 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL NA 
DOCÊNCIA: O TRABALHO 
EDUCATIVO NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Este projeto proporciona aos bolsistas de Treinamento Profissional (TP) a 
oportunidade de se inserir na prática pedagógica da Educação Física para permitir a 
aquisição de conhecimentos e experiências que lhes permitam adotar a Pedagogia 
histórico-crítica como método para ensinar os conteúdos da Educação Física nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, partimos de estudos sobre a pedagogia 
histórico-crítica e os conteúdos da cultura corporal, como jogos, brincadeiras, 
esportes, lutas e ginásticas. Outra linha de ação envolve a participação no processo de 
transformação do saber objetivo historicamente acumulado em saber escolar, o que 
compreende, dentre outros, a elaboração do planejamento de ensino com base na 
tríade conteúdo-forma-destinatário. Segue-se a isso, a participação na aplicação dos 
planejamentos elaborados e na reflexão sobre o processo pedagógico desenvolvido. 
Assim, amplia-se as capacidades de atuação dos bolsistas de TP na educação escolar, 
sobretudo no ensino de Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Leonardo Docena Pina Jonathan Barra Pereira 
 

09:00 TREINAMENTO 
PROFISSIONAL NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS: PRÁTICAS E 
AÇÕES DE FORMAÇÃO 

Em 2018 o GRUPPEEJA, em parceria com a SE de Juiz de Fora desenvolveu um curso 
de formação para professores que atuam na EJA, partindo do tema gerador saúde 
alimentar. Nosso objetivo foi introduzir na prática desses professores a reflexão sobre 
saúde alimentar como um direito de seus educandos. A partir de práticas 
provocadoras pretendemos estimular o debate a respeito das seleções de objetivos e 
conhecimentos que configuram os currículos na EJA como ponto polêmico. Além da 
discussão teórico-crítica sobre currículo, a problematização das noções de saúde e 
alimentação deram sustentação às propostas do curso. Os encontros foram 
planejados coletivamente pelo GRUPPEEJA. A formulação e o planejamento dos 
temas e materiais propostos para o curso, foram momentos formativos para os 
bolsistas e colaboradores do grupo no sentido em que possibilitaram a reflexão sobre 
a complexidade que envolve a construção do currículo no contexto de tensões entre 
teoria e prática. 

Mariana Cassab Torres Kássia Maria de Souza 
Barros; Fabiana Gabriel; Júlia 
Canella da Silva e Wallace 
Victor Sales Tolentino 
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