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APRESENTAÇÃO

O Seminário de Integração  dos Servidores Técnico-administrativos em 
Educação – SINTAE é uma realização da Pró-Reitoria de Pessoal / PR-4 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, iniciada em 2013, com 

edições anuais.
 
 O evento, inicialmente exclusivo para Servidores Técnico-Administrativos 
em Educação – TAE da UFRJ, ampliou seu público em 2016, recebendo a 
participação de TAEs de Instituições Públicas de ensino de todo o país. 
Tem como principal finalidade promover a integração dos TAEs, por meio da 
troca de experiências  e conhecimentos  nas diversas áreas do saber, além de dar 
visibilidade e mapear as suas produções  profissionais e científicas.
 
 O  VII SINTAE  configura-se como a edição com o maior número de 
trabalhos aprovados e de participações externas. A programação, distribuída em 
4 dias, inclui a apresentação de 162 trabalhos orais e 54 exibições de pôsteres,  
nas categorias Ensino, Pesquisa, Extensão Pública e Universitária, sobre os 
eixos temáticos:  1. Acessibilidade e Inclusão; 2. Arquitetura, Urbanismo e 
Infraestrutura; 3. Artes e Cultura (Belas Artes, Artes Visuais, Cinema, Produção, 
Gestão); 4. Assistência Estudantil; 5. Educação e Ciências Sociais; 6. Gestão 
de Pessoas; 7. Meio Ambiente e Sustentabilidade; 8. Patrimônio, Orçamento, 
Finanças e Governança; 9. Saúde e Qualidade de Vida; 10. Tecnologias da 
Informação e Comunicação (Mídias, Sistemas, Comunicação Institucional e 
Divulgação Científica).  São trabalhos de Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação de 18 instituições públicas de ensino, além da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ, instituidora e anfitriã do evento.
 
 O objetivo da Pró-reitoria de Pessoal é solidificar o SINTAE como uma ação 
de referência e um espaço privilegiado para o fortalecimento da categoria, bem 
como promover a reflexão na busca de novos rumos para a carreira, favorecendo 
a discussão sobre a atuação e expectativas dos Servidores Técnico-Administrativos 
em Educação.

COMISSÃO ORGANIZADORA 
VII SINTAE UFRJ
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h MESA DE ABERTURA - A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO PARA 
A CONCRETIZAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NAS UNIVERSIDADES > CARLOS FREDERICO LEÃO ROCHA (VICE-
REITOR/UFRJ); LUZIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO MARQUES (PRÓ-REITORA DE PESSOAL/PR-4); CÁSSIA CURAN TURCI (DECANA/
CCMN); RITA DE CASSIA SILVEIRA DOS ANJOS (SUPERINTENDENTE DE PESSOAL/PR-4); REJANE BARROS (COORDENADORA DE 
POLÍTICAS DE PESSOAL/PR-4); NEUZA LUZIA PINTO (COORDENADORA GERAL/SINTUFRJ)
h *EXIBIÇÃO DO VÍDEO “O RETRATO DO TRABALHO NA UFRJ” > PRODUÇÃO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
EDUCAÇÃO DA UFRJ/SINTUFRJ 

SEGUNDA-FEIRA

11/NOV
CREDENCIAMENTO   HALL DA DECANIA / CCMN / 08:00 - 08:30 

AUDITÓRIO ROXINHO / CCMN / 08:30 - 10:00ABERTURA

h MODELO DE GESTÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E TERCEIRIZAÇÃO DE REFEIÇÕES > RENATA SANTOS 
PEREIRA MACHADO; ELAINE DE SOUZA BARROS; BRUNA TARANTO SINFOROSO; RAQUEL ZACARIAS DOS 
PILARES MATOS
h A TRANSPARÊCIA NA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 
FINANÇAS DA UFRJ >  ROSEMERE TEIXEIRA ROZA
h PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES (PGC) - COMO AS UNIDADES SE 
ORGANIZARAM PARA UTILIZAR ESSA NOVA FERRAMENTA ELETRÔNICA DO GOVERNO FEDERAL > 
PATRICIA DIAS ASSIS
h ORÇAMENTO E FINANÇAS DA UFRJ SOB A GESTÃO DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO – 2015/2019 
> ROBERTO GAMBINE
h IMPLEMENTAÇÃO DO PPCGM NA MANUTENÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ > DAVID 
BURGOS MENDES TAVARES
h BASE DE DADOS GERENCIAIS (BAGER): FERRAMENTA IMPRESCINDÍVEL PARA O PLANEJAMENTO E 
PARA A AVALIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS QUE COMPÕEM O SIBI/UFRJ > LEILA DAHIA

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

SESSÃO 1 - SALÃO NOBRE / CCMN / MEDIAÇÃO: FERNANDO PIMENTEL

MANHÃ / 10:15 - 12:15COMUNICAÇÃO ORAL

h ANTI-MANUAL DE ACESSIBILIDADE ATITUDINAL > ANDRÉ LUIZ AGUIAR PROTÁSIO
h ESTRATÉGIAS PARA MEDIAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MUSEU 
DA GEODIVERSIDADE (IGEO/UFRJ) > DAMIANE DANIEL SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS; ALINE ROCHA DE 
SOUZA FERREIRA DE CASTRO; VERA LUCIA VIEIRA DE SOUZA
h INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NAS AÇÕES DE MEDIAÇÃO DA LEITURA NA BIBLIOTECA DO COLÉGIO 
DE APLICAÇÃO DA UFRJ > ANA LÚCIA FERREIRA GONÇALVES; LENI RODRIGUEZ PEREZ FULCO; TATYANNE 
CHRISTINA GONÇALVES FERREIRA VALDEZ
h PORTAL EDUCATIVO EM LIBRAS GARANTE A NAVEGAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
NA INTERNET > DANIEL ENES ALMEIDA
h CICLO DE PALESTRAS SOBRE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE EM COLÉGIOS E REGIONAIS SEEDUC-RJ > 
CRISTIANA DE BARCELLOS PASSINATO
h OS DESAFIOS E DILEMAS ENFRENTADOS PELA BIBLIOTECA EUGÊNIO GUDIN/CCJE/UFRJ PARA 
ADEQUAR O ACERVO AOS NOVOS ALUNOS INGRESSANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL > PRISCILA 
GONÇALVES SOARES; JOSIANE SILVA DE ALCÂNTARA

ACI/UFRJ
ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

SESSÃO 2 - SALA 01 / CCMN / MEDIAÇÃO: RENATA BATEIRA

h

h TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO SE APROPRIANDO > GILMAR 
CONSTANTINO DE BRITO JUNIOR
h PANORAMA DA PRESENÇA RELIGIOSA NOS CANAIS DO RÁDIO FM CARIOCA > SHARON STEFANI RIVERA CALDEIRA
h MAPEAMENTO DE PROCESSOS COMO ETAPA DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO > 
LUCIA ESCALDA; CASSIO FERRARI; THIAGO REIS

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ
TIC/UFRJ

SESSÃO 3 - SALA 02 / CCMN / MEDIAÇÃO: ADRIELE RIBEIRO

PROGRAMAÇÃO

h *EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA: “O RETRATO DO TRABALHO NA UFRJ” > DISPONÍVEL PARA VISITAÇÃO DURANTE TODOS OS 
DIAS E HORÁRIOS DO EVENTO. PRODUÇÃO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UFRJ/SINTUFRJ

 HALL DA DECANIA / CCMN   ATIVIDADE EM PARCERIA

MANHÃ / 10:15 - 12:15

MANHÃ / 10:15 - 12:15
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h

h CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIA, CAPACITAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPE PARA INVENTÁRIO 
DE ACERVO ARTÍSTICO > RENATA LOPES LEITE; DANIELA LUISA FERNANDES BARBOSA
h CONHECENDO E VIVENCIANDO AS ARTES VISUAIS > LUIZ EDUARDO GEARA
h A GESTÃO DOCUMENTAL E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COMO REQUISITOS PARA O USO DE SISTEMAS 
ELETRÔNICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA > ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO
h DISSIDÊNCIAS SONORAS: A EXPERIÊNCIA DA PRODUÇÃO DO PROGRAMA DISSIDÊNCIAS SEXUAIS > 
RONALDO PIRES CANABARRO; LIANA MONTEIRO
h  CURSOS DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UNIVERSIDADE  FEDERAL DO RIO DE JANEIRO > ISABELA 
PEREIRA LOPES; ALINE FARIA SILVEIRA; MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA; CÉLIA CRISTINA RIBEIRO
h A EXPERIÊNCIA DA SEÇÃO DE MUSEOLOGIA DO MUSEU NACIONAL NA CONSTRUÇÃO DE UM 
PROCESSO PARTICIPATIVO PARA A REELABORAÇÃO DE SUAS EXPOSIÇÕES > AMANDA THOMAZ 
CAVALCANTI; THAÍS MAYUMI PINHEIRO

ACU/UFMG

ACU/UFPR
GPE/UFRJ

ACU/UFRJ

ACU/UFRJ

ACU/UFRJ

SESSÃO 4 - SALA 03 / CCMN / MEDIAÇÃO: ROGERIO DA SILVA CRUZ

h LABORATÓRIO CENTRAL DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO (LCCR) DO MUSEU NACIONAL > MÁRCIA 
VALÉRIA DE SOUZA
h NAPROCULT: ESPAÇO DE INTERAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA DA UFRJ NA ÁREA 
PRODUÇÃO E GESTÃO CULTURAL > MARIZE FIGUEIRA DE SOUZA
h PROJETO ARQUIVÍSTICO-CULTURAL: ARQUIVO PESSOAL “CARLOS PORTELA” > AUGUSTO BRITO MONTANO
h I ENCONTRO DE ARTE E CULTURA DA UFRJ > ADOLFO LACHTERMACHER; CAMILA CORRÊA DA COSTA; 
PATRICIA PIZZIGATTI KLEIN
h PROGRAMA DE APOIO ÀS ARTES DA UFRJ > CAMILA COSTA; PATRICIA KLEIN
h 10º CECI: A EXPERIÊNCIA DA CRIAÇÃO DE UM EVENTO ACADÊMICO COM MÉTODO PARTICIPATIVA DA 
COMUNIDADE SIBI/UFRJ > JULIANO LEAL CAMARGO; LÍDIA OLIVEIRA

ACU/UFRJ 

ACU/UFRJ

ACU/UFRJ
ACU/UFRJ

ACU/UFRJ
ACU/UFRJ

h MAPEAMENTO E REDESENHO DO PROCESSAMENTO TÉCNICO DE PERIÓDICOS: UMA PROPOSTA PARA 
BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO > FABIANA MAGNO DE LACERDA
h RETOMANDO O DEBATE SOBRE A POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DA UFRJ: UMA PROPOSTA DE 
REFLEXÃO, DIÁLOGO E SISTEMATIZAÇÃO > PEDRO BARRETO PEREIRA; PATRÍCIA DA VEIGA BORGES; 
CORYNTHO SILVEIRA BALDEZ
h AGILIZANDO O PROCESSAMENTO DE REQUISIÇÕES DE ALUNOS COM O SISREQ - SISTEMA DE 
REQUISIÇÕES > JOSÉ ANTONIO GAMEIRO SALLES

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ/
UFF

TIC/UFRJ

SESSÃO 1 - SALÃO NOBRE / CCMN / MEDIAÇÃO: LARISSA BARUQUE

TARDE / 14:00 - 16:00 COMUNICAÇÃO ORAL

h A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FERRAMENTA DE SUPERAÇÃO DAS 
DESIGUALDADES SOCIAIS: UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NO CURSO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES > LÚCIA CRISTINA OLIVEIRA NASCIMENTO; CARLA DANIELLE DOS SANTOS 
SÃO BENTO PEREIRA; JANAINA FRANCA DA CUNHA
h CURSO DE EXTENSÃO MÍDIA, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS: CONSIDERAÇÕES ACERCA DE UMA 
EXPERIÊNCIA DE DIÁLOGOS E APRENDIZADOS > PEDRO BARRETO PEREIRA
h A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO POSSIBILIDADE PARA A FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS > 
BÁRBARA ZILLI HAANWINCKEL; SOLANGE ALVES DE SOUZA RODRIGUES; VALÉRIA PEREIRA SILVA
h O FUTURO DO TRABALHO DO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO NAS IFES: “FUTURE-SE” OU 
“RETROCESSE-SE”? > FLÁVIA SILVA MARTINS; RAFAEL NAVARRO COSTA
h UMA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA AS AULAS DE ORIENTAÇÃO 
DO PROJETO CLAC DA FACULDADE DE LETRAS DA UFRJ > MONICA MARQUES DE OLIVEIRA; CRISTIANO 
SANTOS PIMENTEL  
h A DIFUSÃO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DE CURSO DE EXTENSÃO E A MUDANÇA DE 
MINDSET ENTRE OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS: DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE GRÁFICA SOBRE COMO 
POTENCIALIZAR UMA APOSENTADORIA FUTURA A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO > BRUNO RAFAEL 
VÍCTOR CÉSAR MARTINS FELÍCIO

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ/UFF

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

SESSÃO 2 - SALA 01 / CCMN / MEDIAÇÃO: VITOR SIMÃO

h PERCEPÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL BRASILEIRA: 
COORDENADORES DE CURSO X MEMBRO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO > JAIR JEREMIAS JUNIOR; MARCELO 
TOLEDO DUARTE
h O COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
UNEB: DIÁLOGOS, LIMITES E POSSIBILIDADES SOBRE A RELAÇÃO GESTÃO UNIVERSITÁRIA, GESTÃO POR 
PROCESSOS E ADEQUAÇÃO NORMATIVA DOS INSTRUMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA ACADÊMICA 
> THAIS OLIVEIRA DE MENEZES; TARCISIO HILÁRIO JESUS

POFG/UNILA 
/ UFRGS

POFG/UNEB

SESSÃO 3 - SALA 02  CCMN / MEDIAÇÃO: ISABELLA SANGI DA COSTA

MANHÃ / 10:15 - 12:15

TARDE / 14:00 - 16:00 

TARDE / 14:00 - 16:00 

SEGUNDA-FEIRA - 11/NOV
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h  O IMPACTO DO GÊNERO NO ACESSO E PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE. ESTUDO SOB O ENFOQUE 
DA MOBILIDADE URBANA > AMANDA ALMEIDA DA SILVEIRA
h PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE NAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DA BIBLIOTECA DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
COM DEFICIÊNCIA DA UFRJ > RAQUEL DE MELO PORTO; TATIANA DE SOUSA RIBEIRO; CRISTINA CORREA 
MAMOUROS SANTOS
h ACESSIBILIDADE CULTURAL COMO DIREITO DOS USUÁRIOS DO MGEO > DAMIANE DANIEL SILVA 
OLIVEIRA DOS SANTOS; RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA GOMES; ROSE LANE LOUREIRO GADELHA DE AZEDIAS; 
CRISTIANA DE BARCELLOS PASSINATO
h ORERETAMA E SAMBAQUI:  SUGESTÕES PARA O PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DO MHN > VILMA 
FRAZÃO DE MELO; RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA GOMES; ROSE LANE LOUREIRO GADELHA DE AZEDIAS; 
CRISTIANA DE BARCELLOS PASSINATO
h CANCIONEIROS DO IPUB > VANDRE MATIAS VIDAL

ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

SESSÃO 4 - SALA 03 / CCMN / MEDIAÇÃO: MYRIAN CARDOSO

h PANCS: UMA ALTERNATIVA ALIMENTAR SUSTENTÁVEL > ANANETE DE OLIVEIRA SAMPAIO; MARIA DAS 
GRAÇAS SOUZA DE OLIVEIRA; ROSEMARY DO NASCIMENTO PORTO BRAGANÇA; SIMONE DE SOUZA MONTES
h IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE NUTRIÇÃO INSERIDO NA SEÇÃO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA 
SAÚDE DO TRABALHADOR/ DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR (DAST)/ COORDENAÇÃO 
DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR CPST: RELATO DE EXPERIÊNCIAS > PRISCILA MACHADO DE 
CERQUEIRA SANTOS; SONIA MARIA LIVRAMENTO DOS SANTOS BORBA; RENATA SANTOS PEREIRA MACHADO
h O EFEITO DA INTERVENÇÃO BREVE NA REDUÇÃO DO USO PROBLEMÁTICO DE ÁLCOOL ENTRE 
FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE > RIANY ROCHA BRITES; ANGELA MARIA MENDES ABREU
h 1ª MOSTRA DE TALENTOS DO HUCFF: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA > CLEIDE AUGUSTO; LIVIA 
MENDES FALCÃO; LAURA GOMES BARRETO
h ESPORTE PARA TODOS > ADRIANO FELIX OLIVEIRA; GUSTAVO AMANY SOTELO
h AS DIRETIVAS ANTECIPADAS DE VONTADE E A TERMINALIDADE NA PERSPECTIVA DOS CÓDIGOS DE ÉTICA 
DA SAÚDE > ELIZABETH PIMENTEL DA SILVA; RAFAEL ESTEVES FRUTUOSO; CRISTIANE MARIA AMORIM COSTA
h PROJETO EMBELEZA-ME > JULIANA MELO JENNINGS; LUCIANA ALEXANDRE PINTO DA SILVA; ANA PAULA 
VIEIRA DOS SANTOS ESTEVES; REGINA SOARES ALVES
h PERCEPÇÃO ESTÉTICA DA HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E SUA RELAÇÃO COM A CÁRIE 
DENTÁRIA > CHRISTIANE VASCONCELLOS CRUZ; MARCELO DE CASTRO COSTA; FERNANDA MAFEI FELIX
h ODONTOLOGIA DO ESPORTE E A UTILIZAÇÃO DE PROTETORES BUCAIS: IMPORTÂNCIA E 
CONHECIMENTOS > RAFAEL LIMA PEDRO; CAMILA SILVA DE AMORIM; THAÍS SOARES; LUCIANNE COPLE MAIA
h ACIDENTES BIOLÓGICOS COM MATERIAL PÉRFURO CORTANTE NO HUCFF – PERFIL DE 
ACOMPANHAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS NO DRH/SESAT DE JULHO DE 2018 A JULHO DE 
2019 > LAURA GOMES BARRETO; LIVIA  MENDES FALCÃO; SANDRA BATISTA DA SILVA MARTINS; MOACIR DE 
OLIVEIRA MOURA
h APRESENTAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO DE QUEDA DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO 
HOSPITAL  CLEMENTINO FRAGA FILHO > DENISE BARROS BERNARDES PEREIRA; PAULETTE DA SILVA PAPES; 
LUZIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO MARQUES; ALESSANDRA DO NASCIMENTO FRAZÃO
h PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO DE CARDÁPIO NA OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E QUALIDADE 
SENSORIAL DAS REFEIÇÕES PRODUZIDAS E SERVIDAS NOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFRJ > 
MARÍLIA FRANÇA COSTA; GISELE FERREIRA SANTOS; JULIA MEDEIROS RAMALHO; TATIANA SCHIAVONE
h ABRANGÊNCIA DE PÓLOS DE ATENDIMENTO DE COMENSAIS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA 
FACULDADE DE LETRAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) > MARÍLIA FRANÇA 
COSTA; GISELE FERREIRA SANTOS; MARIANNA ESTEVES; KAUÊ ABRAHÃO
h PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO BREVE EM UMA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
PARA PROBLEMAS RELACIONADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS > RIANY ROCHA 
BRITES; ANGELA MARIA MENDES ABREU; JULIANA ROZA DIAS; MÁRCIA PEIXOTO CÉZAR

SQV/UNEB 

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ
SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SESSÃO ÚNICA - CORREDORES DECANIA / CCMN / MEDIAÇÃO: ADAM DE TOLEDO

TARDE / 16:15 - 17:00 EXPOSIÇÃO DE PÔSTER

h TRANSPARÊNCIA: O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA 
UFRJ > ALDECY GUIMARAES DE MORAES
h LICITAÇÕES DESCENTRALIZADAS: O PREGÃO ELETRÔNICO NO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ 
> THYAGO MACHADO DA SILVA; OLÍVIA MEIRELES RIBEIRO DOS SANTOS
h MANUTENÇÃO, REFLEXÃO, UBIQUIDADE, RESILIÊNCIA, GAMBIARRAS E O ESCAMBAU > EDUARDO 
NAZARETH PAIVA
h PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A APLICAÇÃO DO ORÇAMENTO BASE 
ZERO NO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ > FERNANDO SILVA

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

TARDE / 14:00 - 16:00 

SEGUNDA-FEIRA - 11/NOV
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h AS PRODUÇÕES DOS TÉCNICOS QUE SÃO DISCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO 
E TECNOLOGIAS APLICADAS A EDUCAÇÃO (GESTEC) - UNEB, 2015-2018 > ANA VITÓRIA PAIXÃO; MARCELO 
CUNHA NASCIMENTO; LÍDIA BOAVENTURA PIMENTA
h OS IMPACTOS DO DECRETO-LEI 477 (1969) NO ESVAZIAMENTO CIENTÍFICO, CULTURAL E POLÍTICO NA 
UFRJ > ANDREA CRISTINA DE BARROS QUEIROZ
h REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA GRAVIDEZ EM MULHERES PRIMIGESTAS ASSISTIDAS NO AMBULATÓRIO 
DE PRÉ-NATAL DA MATERNIDADE ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO > LUCINEIDE 
FERNANDES MORAES
h ANÁLISE DE UMA ONG COM FOCO NO APOIO ÀS MULHERES TRABALHADORAS > LUCINEIDE 
FERNANDES MORAES; WANIA COUTINHO GONZALEZ

ECS/UNEB

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

SESSÃO 1 - SALÃO NOBRE / CCMN / MEDIAÇÃO: FERNANDO PIMENTEL

MANHÃ / 09:00 - 11:00

MANHÃ / 09:00 - 11:00

MANHÃ / 09:00 - 11:00

MANHÃ / 09:00 - 11:00

COMUNICAÇÃO ORAL

SESSÃO 2 - SALA 01 / CCMN / MEDIAÇÃO: LARISSA BARUQUE

h NOVO PORTAL DA UFRJ > CLAUDIA MENDES; ANA CAROLINA MONTEZ; ARTHUR HENRIQUE SANTOS; 
VINÍCIUS CARVALHO
h PROJETO INTELECTA: UMA COMUNICAÇÃO POSITIVA SOBRE O FEMININO E A UNIVERSIDADE > ANA 
CAROLINA CORREIA; TASSIA MENEZES; PATRÍCIA VEIGA; ANA MONTEZ
h A CRIAÇÃO DE UMA FERRAMENTA TECNOLÓGICA DE APOIO AO ENSINO NO SITE DO COMPLEXO DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES > RUDÁ ALMEIDA; LUIZ GUILHERME SANTOS
h O PAPEL DA IDENTIDADE VISUAL NO GERENCIAMENTO DE CRISE: O ESTUDO DE CASO DO MUSEU 
NACIONAL > ANNA CAROLINA BAYER DE SÁ
h QUEM SÃO E O QUE PENSAM OS USUÁRIOS DO PORTAL DA UFRJ? > ANA CAROLINA MONTEZ; CLAUDIA 
MENDES; LUIZ GUILHERME SANTOS; VINICIUS CARVALHO
h PROJETO CERES: PLANEJAMENTO E TESTES DE APLICAÇÃO DE UM MODELO PARA SITES DE BAIXA 
COMPLEXIDADE > LUIZ GUILHERME SANTOS; ANA CAROLINA CORREIA; IGOR SOARES; GILBERTO RODRIGUES

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ

TERÇA-FEIRA

12/NOV

h MAPACULTE: AÇÕES EM PROCESSO PARA O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS ESTUDANTIS E CULTURAIS 
DA UFRJ > LIA VIEIRA RAMALHO BASTOS; BRUNO MATTOS DA SILVA; RICARDO DA SILVA PASSOS
h  O DIREITO À  EDUCAÇÃO E OS DESDOBRAMENTOS NA ATUAL CONJUNTURA DE DESMANTELAMENTO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS > LUCIANA VIEIRA LOPES BIANCHI
h CAFÉ CULTURAL: ARTE, CULTURA E LAZER NO CAMPUS UFRJ DUQUE DE CAXIAS PROFESSOR GERALDO 
CIDADE > JOANA MILLI; LEANDRO FERNANDES; MICHELE ROCHA
h POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA UFRJ - DA CRIAÇÃO DA PR-7 À APROVAÇÃO DA POLÍTICA > 
LUIZ FELIPE CAVALCANTI
h POR UMA UFRJ MAIS DEMOCRÁTICA: AVANÇOS E DESAFIOS DA PERMANÊNCIA ESTUDANTIL > CAMILA GARCIA BAZ
h UM SISTEMA PARA O GERENCIAMENTO DE AUXÍLIOS DA UFAM MANTIDOS PELA ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL > RODRIGO AZEVEDO COSTA; MIGUEL PAIVA TEIXEIRA

AES/UFRJ

AES/UFRJ

AES/UFRJ

AES/UFRJ

AES/UFRJ
AES/UFAM

SESSÃO 3 - SALA 02 / CCMN / MEDIAÇÃO: RENATA BATEIRA

h ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM CENTROS E MUSEUS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: O CASO DA EXPOSIÇÃO 
“AVENTURA PELO CORPO HUMANO” NA CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ > LIVIA MASCARENHAS DE PAULA CUNHA; 
RENATA ZAPPELLI MARZULLO; ADELMO BRAGA DA SILVA; LUCAS LUIZ SANTOS DA SILVA
h TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS REDESCOBRINDO O ACERVO DA BIBLIOTECA PAULO FREIRE > TAINÁ DAS MERCÊS OLIVEIRA
h CULTURA AVALIATIVA: UMA EXPERIÊNCIA NA EXTENSÃO > MARCIA MALAQUIAS BRAZ
h MUSEU DE ANATOMIA “POR DENTRO DO CORPO” - TRAJETÓRIA DE CONQUISTAS > LUDMILA RIBEIRO DE CARVALHO
h O PAPEL DO GESTOR DE POLO NO PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSIDADE PARA TODOS – UPT > ANA 
LUCIA PARANHOS DE JESUS; ANA VITÓRIA DA PAIXÃO SILVA; SIMONE FERREIRA WANDERLEY
h DESENVOLVENDO O NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  NA UNIVERSIDADE MULTICAMPI: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA ÁREA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL > JULIA SANTANA CUNHA

TIC/UFRJ

ECS/UNEB
ECS/UFRJ
SQV/UFRJ
ECS/UNEB

GPE/UNEB

SESSÃO 4 - SALA 03 / CCMN / MEDIAÇÃO: CAROLINE LINHARES

SALÃO NOBRE/ CCMN / 11:00 - 12:00 

HALL DA DECANIA/ CCMN / 11:00 - 12:00 

MOSTRA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA / PR-5

PROJETO MOVIMENTO CORPO UFRJ

h PARCERIA ENTRE A PRÓ-REITORIA DE PESSOAL E A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS > RESPONSÁVEIS: PROFª 
KATYA GUALTER, DENISE MARIA QUELHA DE SÁ (COREÓGRAFA) E RHAIANE DE SOUZA FERREIRA SILVESTRE (ALUNA/MONITORA).
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h COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL NA BASE AFETIVA > REJANE BARROS
h COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UFRJ > ROGERIO DA SILVA CRUZ
h ESPAÇO EDUCACIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO > VALQUIRIA FELIX GONÇALVES
h ASSÉDIO SEXUAL: DESMISTIFICANDO O PROCESSO > ANA CRISTINA SARI DE OLIVIERA
h O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA DELIBERAÇÃO SOBRE O ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS TÉCNICOS-
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA UFRRJ > ÂNGELA FERREIRA PACE; VICTOR SOARES DOS SANTOS; 
MARCELO DA CUNHA SALES
h GESTÃO DE PESSOAS NA UFRJ: O OLHAR VOLTADO PARA AS PESSOAS > LUZIA DA CONCEIÇÃO DE 
ARAUJO MARQUES, RITA DE CASSIA SILVEIRA DOS ANJOS, MONICA MARQUES DE OLIVEIRA

GPE/UFRJ
GPE/UFRJ
GPE/UFRJ
GPE/UFRJ
GPE/UFRRJ

GPE/UFRJ

SESSÃO 1 - SALÃO NOBRE / CCMN / MEDIAÇÃO: GUSTAVO CRAVO

TARDE / 14:00 - 16:00 

TARDE / 14:00 - 16:00 

TARDE / 14:00 - 16:00 

TARDE / 14:00 - 16:00 

COMUNICAÇÃO ORAL

SESSÃO 2 - SALA 01 / CCMN / MEDIAÇÃO: MADELON MOURA

h AMPLIANDO A DEMOCRACIA NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS > RODRIGO GONÇALVES WINTHER
h DINÂMICA DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO DO DEDC XI DA UNEB ATRAVÉS DA PRÁTICA DO 
JORNALISMO > JOHN KENNED FIRMINO; JULIANA MELO LEITE
h PINC – SISTEMA DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ > 
JULIANA CARPES IMPERIAL; MARIANA BRUNO DE FARIA; MARCELLO FABIANO MALTA DE OLIVEIRA ALLEVATO 
MUSCO; THIAGO VIEIRA DE AGUIAR
h  PARCERIA ENTRE O PROJETO DE EXTENSÃO ARAUTOS DO MUNDO E CASA DA CIÊNCIA: 
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E AMPLIAÇÃO DA RELAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM A COMUNIDADE 
EXTERNA > ROSA OLIVEIRA; ISABEL REIS; TELMA GIL; CARLOS ALEXANDRE
h REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL PANTHEON: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA BIBLIOTECA DO CT > MORENO BARROS
h AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DE UM MUSEU VIRTUAL E AS QUESTÕES DE DIREITO AUTORAL: UM 
ESTUDO DE CASO NA BIBLIOTECA PLÍNIO SUSSEKIND ROCHA – IF/UFRJ > ROBSON DA SILVA TEIXEIRA; 
BÁRBARA MICHELLE DE MELO NÓBREGA; NATÁLIA DE CASTRO SOARES; MARIA GORETE MELO DA SILVA

TIC/USP
TIC/UNEB

TIC/UFRJ

ACI/UFRJ

TIC/UFRJ
TIC/UFRJ

h CRIAÇÃO DE VÍDEO SOBRE ENSINO DE CIÊNCIAS PARA SURDOS > CRISTIANA DE BARCELLOS PASSINATO
h CONSTRUINDO BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS ACESSÍVEIS > RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA GOMES
h DO DISCURSO À PRÁTICA: CONSTRUINDO A POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO > RITA DE CÁSSIA 
OLIVEIRA GOMES
h INCLUSÃO NA CULTURA DIGITAL: APRENDIZADO E LIBERDADE > TANIA MARIA DA SILVA FREIRE; TANIA 
CRISTINA SILVA; MICHELLE BRUST HACKMAYER
h CONSTRUINDO UMA UNIVERSIDADE INCLUSIVA: AÇÕES DO NÚCLEO PEDAGÓGICO DA DIRAC/UFRJ COM 
OS FACILITADORES DE APRENDIZAGEM > VIVIANE GIACOMETTI LAMEIRÃO; LUIZA TELES MASCARENHAS; 
RAFAEL DAMACENO DIAS
h PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NA UFRJ > RAFAEL DAMACENO DIAS; ALESSANDRA SARKIS DE 
MELO; LUIZA TELES MASCARENHAS

ACI/UFRJ
ACI/UFRJ
ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

ACI/UFRJ

SESSÃO 3 - SALA 02 / CCMN / MEDIAÇÃO: PRISCILA MENDONÇA

h REFLEXÕES SOBRE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, ATRAVÉS DA TUTORIA EM EAD NO CURSO DE 
GÊNERO, DIVERSIDADE SEXUAL E DIREITOS HUMANOS > RONALDO PIRES CANABARRO; KARINA SICILIANO 
OLIVA SARAIVA; MICHELE BEZERRA DA SILVA CALAZANS
h SAÚDE, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA NA ESCOLA: CONSTRUINDO REFLEXÕES PARA A VIDA > 
DIANA CIANNELLA MARTINS DE OLIVEIRA; LUIZ MARCELO DA SILVEIRA RESENDE; TAÍS RABETTI GIANNELLA; 
MIRIAM STRUCHINER
h A INTERNACIONALIZAÇÃO DA UFRJ EM PERSPECTIVA: UMA ANÁLISE DOS ACORDOS ACADÊMICOS 
INTERNACIONAIS > ELISABETH RIVANDA MACHADO; GUILHERME ANTUNES RAMOS
h PROJETO DE EXTENSÃO COMUNIDANÇA: AÇÕES NO ENSINO BÁSICO > DENISE QUELHA SÁ
h EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM CURSO PREPARATÓRIO PARA SELEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - DESAFIOS 
E POSSIBILIDADES > REJANE LÚCIA LOUREIRO GADELHA; LÚCIA CRISTINA NASCIMENTO; VALQUIRIA FELIX; 
MARILDA DUBOC
h COMO OS TAES’S LIDAM COM O PRODUTIVISMO ACADÊMICO? > CARLA GUIMARÃES FERREIRA; 
CAROLINE LINHARES DE SOUZA

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ
ECS/UFRJ

ECS/UFF

SESSÃO 4 - SALA 03 / CCMN / MEDIAÇÃO: FRANCIANE SANTOS

SESSÃO ÚNICA - CORREDORES DECANIA / CCMN / MEDIAÇÃO: FABIANO DA COSTA

TARDE / 16:15 - 17:00 EXPOSIÇÃO DE PÔSTER

h O CEPAIA CRIANDO PONTES: METODOLOGIA DA PESQUISA QUE NÃO FALARAM NAS ESCOLAS E 
AGORA ME COBRAM > EUCLIDES SILVA SANTOS

ACI/UNEB

h

TERÇA-FEIRA - 12/NOV
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SESSÃO 2 - SALA 01 / CCMN / MEDIAÇÃO: EDNEA MARTINS

h “ENCONTRO FAVELA-UNIVERSIDADE CAMINHOS, ENCONTROS E INTERSEÇÕES” – EXPERIÊNCIA DE 
PARCERIA INSTITUCIONAL E APROXIMAÇÕES COM MARÉ E MANGUINHOS > MICHELLE MOREIRA DA 
SILVA; RENATA CORRÊA SOARES
h QUIZ DA BIBLIOTECA: UMA ATIVIDADE DE INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE > DANIELLE DOS SANTOS; 
KAMILA MEDEIROS PINTO; LEONARDO SOARES DOS SANTOS DE SANTANA; SORAIA CAPELLO
h MATEMÁTICA BÁSICA INSTRUMENTAL: UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES > ALEXANDRE 
HERCULANO FERREIRA FREITAS; CASSIO ALAN FERREIRA MADURO; ANGELA CRISTINA DA SILVA SANTOS
h A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO SISTEMATIZADO DA COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR DE ANÁLISE 
SOCIOECONÔMICA DA PROGRAD/UFRRJ > JANAINA DA SILVA NOGUEIRA
h PIBID/UFRJ (2009 -2019): UMA ANÁLISE DAS PARTICIPAÇÕES DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UFRJ AO 
LONGO DE UMA DÉCADA > LUIZ MENDES DE CARVALHO FILHO; DANIELLE DE ALMEIDA MENEZES
h MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA 
E A PRECARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO > LEONARDO MACHADO COELHO MONTEIRO; LETICIA RODRIGUES 
MARTINS DA SILVA

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

h UNIVERSIDADE PARA TODOS – UNEB: SIMULADOS DOS CERTAMES PARA ELEVAR O NÍVEL DE 
APROVAÇÕES > JULIANA CARDOSO DE ARAÚJO; SANDRO SANTOS DE MATTOS; EUCLIDES DA SILVA SANTOS
h ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, CULTURA E ESPORTE: A CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DO 
SERVIÇO SOCIAL > ROSILENE LEANDRO RAMOS
h AVALIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO DA UFRJ, QUE ATUAM NAS TURMAS DO PROJETO DE 
LETRAMENTO DE JOVENS E ADULTOS DA COPPE/UFRJ > SOLANGE REGINA GOMES BERGAMINI
h TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA DA UFRJ 2018 > PAULO 
HENRIQUE DOS SANTOS
h POLÍTICAS PÚBLICAS E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: O PROGRAMA INTEGRADO DA UFRJ PARA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS > MICHELLE RIBEIRO LAGE DE AMORIM; GLAUCILENE MARIANO SALES; 
OVIDIO ORLANDO FILHO
h CURSO PREPARATÓRIO PARA MESTRADO E DOUTORADO: UMA FORMA DE LETRAMENTO? > ALINE 
LUCIA MARQUES PACHECO
h PESQUISA MEDIADA POR COMPUTADOR (PMC) E CAMPO ONLINE: UM CAMINHO METODOLÓGICO 
EM PESQUISAS EM EDUCAÇÃO > FLÁVIA SILVA MARTINS
h EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A QUALIDADE DO ENSINO: UMA ANÁLISE QUANTITATIVA > ANDERSON 
DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
h EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA NA PROBLEMÁTICA CONSUMO/RESÍDUOS > JANETE DA 
SILVA MORENO MARTINS; VINÍCIUS DOS SANTOS ALMEIDA; CARMEN ODETE ANTINARELLI
h PROPOSTA PARA ADEQUAÇÃO DOS TRABALHOS ACADÊMICOS DE PÓS-GRADUAÇÃO À NOVA LEI DA 
BIODIVERSIDADE BRASILEIRA > VALÉRIA DE OLIVEIRA ALVES VIEIRA
h AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 
PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NAS ESCOLAS PARTICULARES PERTENCENTES A 3ª 
COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO > ANA MARIA BRAGA 
DOS SANTOS; MARIA APARECIDA FIGUEIRA DE OLIVEIRA
h A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA POR MEIO DO 
CONSÓRCIO CEDERJ - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
> MARIA APARECIDA FIGUEIRA DE OLIVEIRA; ANA MARIA BRAGA DOS SANTOS
h PIBID/UFRJ 2018-2020: UMA PROPOSTA PARA O SITE > LUIZ MENDES DE CARVALHO FILHO
h DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA RELAÇÃO MUSEU-ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA CASA 
DA CIÊNCIA DA UFRJ > LIVIA MASCARENHAS DE PAULA CUNHA; ELAINE BARROS; BEATRIZ DA SILVA; 
CLARISSE ROSA DIAS DE JESUS

ACI/UNEB

AES/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

MAS/UFRJ

MAS/UFRJ

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ
TIC/UFRJ

QUARTA-FEIRA

13/NOV

h PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DOS CASOS DE ASSÉDIO – BENCHMARKING ENTRE AS 
IFES > BIANCA SPODE BELTRAME
h O ACOLHIMENTO DE NOVOS SERVIDORES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: UM 
ESTUDO AVALIATIVO > KARLA RODRIGUES SIMAS
h VALORIZAÇÃO DAS FORÇAS DE CARÁTER NO DESENVOLVIMENTO DA PERFORMANCE NO SERVIÇO 
PÚBLICO: POSSIBILIDADES > WILMA KELLY GOMES DOS SANTOS; LUZIA VIEIRA
h PROJETO “TRAINEE” - ATENDENDO AO COMPROMISSO SOCIAL DA UNIVERSIDADE > TONY DE OLIVEIRA 
FIGUEIREDO; LUZIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO; KEROULAY ESTEBANEZ ROQUE; JAIRO DE FREITAS NOGUEIRA

GPE/UFRGS

GPE/UFRJ

GPE/UFAL

GPE/UFRJ

SESSÃO 1 - SALÃO NOBRE / CCMN / MEDIAÇÃO: REJANE BARROS

MANHÃ / 09:00 - 11:00

MANHÃ / 09:00 - 11:00

COMUNICAÇÃO ORAL
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h REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS E REDES SOCIAIS CIENTÍFICAS: DIFERENTES FERRAMENTAS DE  
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL > FLAVIA MARTINEZ FERREIRA CHERULLO
h GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA UFRJ: UM MODELO PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS DOS 
ATIVOS DE INFORMAÇÃO > LILIAN DA SILVA CHAGAS; PATRICIA DO AMARAL GURGEL; ROBERTA BORDALO
h LIVROS DE ATAS DO CONSUNI: PROJETO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL DA UFRJ > 
ANA CAROLINA CARDOSO MIOTTI; ALESSANDRO DE OLIVEIRA OSSOLA RIBEIRO 
h A PRÁTICA RADIOFÔNICA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA > ANELIZE KOSINSKI; LIANA MONTEIRO
h O MANUAL DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA UFRJ > VANINA DOS REIS ARAUJO
h COMUNIDADES DE PRÁTICA ONLINE COMO FERRAMENTA COLABORATIVA PARA AS BIBLIOTECAS 
DOS COLÉGIOS DE APLICAÇÃO DAS IFES > TATYANNE CHRISTINA GONÇALVES FERREIRA VALDEZ; 
ALBERTO CALIL JUNIOR

h JORNAL ESPAÇO LIVRE: PROTAGONISMO E INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE MENTAL > JULIA 
CRISTINA TOSTO LEITE; TÂNIA MARIA DA SILVA FREIRE
h IMPACTO DAS APRESENTAÇÕES DAS MESAS CLÍNICAS NA MELHORIA DA SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS 
ATENDIDAS NAS CLÍNICAS DE ODONTOPEDIATRIA DA UFRJ > ANA LUCIA VOLLU; ALINE ALMEIDA NEVES; 
LUCIANA POMARICO R S; ANDREA FONSECA GONÇALVES
h RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS ATENDIMENTOS DA TERAPIA FLORAIS DE BACH AOS ESTUDANTES E 
SERVIDORES DO CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE (CCS) > JACIREMA MARIA THIMOTEO DOS SANTOS
h IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PÉLVICA PARA MULHERES NO HESFA/UFRJ > PATRICIA 
COSENTINO CARVALHO
h A IMPLANTAÇÃO DA COLOSTROTERAPIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DA 
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ > PRISCILLA DOS SANTOS VIGO; MICHELI MARINHO MELO; PRISCILA 
BORGES DE CARVALHO MATOS; ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS ESTEVES
h O USO DE “BLACKOUT” PARA RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS NA UNIDADE NEONATAL DA 
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ > CARINA ANNA FERREIRA; MICHELI MARINHO MELO; PRISCILA BORGES DE 
CARVALHO MATOS; PRISCILLA DOS SANTOS VIGO

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ
TIC/UFRJ
TIC/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SESSÃO 3 - SALA 02 / CCMN / MEDIAÇÃO: FABIANO DA COSTA

SESSÃO 4 - SALA 03 / CCMN / MEDIAÇÃO: NATALIA LIMONGI

SESSÃO ÚNICA - CORREDORES DECANIA / CCMN / MEDIAÇÃO: ADRIELE RIBEIRO

MANHÃ / 11:30 - 12:15 EXPOSIÇÃO DE PÔSTER

h A CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 
> MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE OLIVEIRA; ANANETE DE OLIVEIRA SAMPAIO; LARISSA MUNIZ FERREIRA BITTENCOURT
h DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL > DANIELA IMOLESI CRUZ; TIAGO JOSÉ CHAVES TOUSO
h GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS: ANÁLISE DO PROCESSO DE ADMISSÃO E ALOCAÇÃO DE NOVOS 
SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS NA UFRJ > IZABELA DA CUNHA CASTILHO RIBEIRO
h RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DO HUCFF – BUSCANDO 
A PRÁTICA COM EQUIDADE > ELIZABETH PIMENTEL DA SILVA; RAFAEL BARROSO GASPAR; FÁBIO GONÇALVES 
FERREIRA; IVALDO DOS SANTOS PEREIRA
h O IMAGINÁRIO SOCIAL DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
> THIAGO COUTO; DIEGO MENDES
h DRH EM FOCO: A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO DE QUALIDADE NO CUIDAR DE QUEM CUIDA > 
SANDRA BATISTA DA SILVA MARTINS, MOACIR DE OLIVEIRA MOURA, CARLOS EDUARDO BEZERRA SIMÕES, 
DANILO MARQUES CARVALHO
h RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO – DVDE/PR-4/UFRJ > 
KARLA RODRIGUES SIMAS; ADAM DE TOLEDO REINOSO; LUCAS TAVARES LEONARDO
h PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA > MICHELLE RODRIGUES DE MORAES
h O ACOLHIMENTO NA SESAT/HUCFF: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE 
MUDANÇA > LIVIA MENDES FALCÃO; LAURA GOMES BARRETO; CLEIDE AUGUSTO
h ESGOTAMENTO: SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE-UM DESAFIO > JACQUELINE BARBOSA 
DA SILVA; RENATO SIERVIS DA ALVARES 
h PROGRAMA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - UMA ABORDAGEM DAS QUESTÕES RELACIONADAS À 
QUALIDADE DE VIDA, AO ENVELHECIMENTO E À APOSENTADORIA DOS SERVIDORES DA UFRJ > MYRIAN CRISTINA 
DA SILVA CARDOSO

GPE/UNEB

GPE/ UFTM
GPE/UFRJ

GPE/UFRJ

GPE/UFRJ

GPE/UFRJ

GPE/UFRJ

SQV/UFRJ
SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

h ASSÉDIO MORAL: DO DEBATE CONCEITUAL À DEFINIÇÃO DA POLÍTICA > PEDRO E SÁ DA SILVA CAMPOS
h REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E JORNADA: EXPERIÊNCIA E POTENCIALIDADES 
> PEDRO E SÁ DA SILVA CAMPOS

GPE/UFRJ
GPE/UFRJ

SESSÃO 1 - SALÃO NOBRE / CCMN / MEDIAÇÃO: NATALIA LIMONGI

TARDE / 14:00 - 16:00 COMUNICAÇÃO ORAL

h

MANHÃ / 09:00 - 11:00

MANHÃ / 09:00 - 11:00

QUARTA-FEIRA - 13/NOV



13

SESSÃO 2 - SALA 01 / CCMN / MEDIAÇÃO: MONICA MARQUES

h OS IMPACTOS INDIVIDUAIS E ORGANIZACIONAIS DE UMA INSTRUTORIA EM AUTOCONHECIMENTO – 
PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA > JEANNE PROENÇA DOS SANTOS
h SAÚDE MENTAL DO/A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO/A > TALITA MEIRELES FLORES; FRANCIELE MEZACASA 
DE OLIVEIRA; CLARISSA JUSTINO CÓRDOVA
h PERÍCIAS EM SAÚDE NO SIASS E SAÚDE DO TRABALHADOR > VIVIAN HERINGER PIZZINGA
h ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO VINCULADAS AO PROJETO HORTA - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OFICINAS 
DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL REALIZADAS NO CEFET-RJ, CAMPUS MARIA DA GRAÇA > JULIANA DE 
OLIVEIRA RAMADAS RODRIGUES
h SOB A ÓTICA DA INTEGRALIDADE EM SAÚDE MENTAL: O DISPOSITIVO DA CONSULTA CONJUNTA EM UM 
HOSPITAL-ESCOLA > SHIRLEY MARINS PATROCINIO; ANDREIA OLIVEIRA VICENTE; JÚLIA BENÍCIO DE ANDRADE
h A IMPLANTAÇÃO DO “PROJETO COALA” NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DA 
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ > PRISCILLA DOS SANTOS VIGO; MICHELI MARINHO MELO; AKLA MARTINS 
DA SILVA; ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS ESTEVES

SQV/UNEB

SQV/UFGD

SQV/CEFET-RJ
SQV/CEFET-RJ

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

h PROTOCOLO DE MÍNIMO MANUSEIO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DA 
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ > PRISCILA BORGES DE CARVALHO MATOS; MICHELI MARINHO MELO; 
AKLA MARTINS DA SILVA; EDIVÂNIA TEIXEIRA MAZZA DO NASCIMENTO
h TRÍPLICE EPIDEMIA DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: 
REFLEXÕES SOBRE O ACOMETIMENTO DE TRABALHADORES DE UMA UNIDADE DE ATENÇÃO TERCIÁRIA 
> CAROLINE RUBERT
h PROJETO RECICLAB: QUÍMICA VERDE E SUSTENTABILIDADE > PAULA MACEDO LESSA DOS SANTOS; 
CLAUDIO JOSÉ DE ARAUJO MOTA; TURCI CURAN CÁSSIA
h HERBARIUM SILVEIRA: AQUISIÇÃO DE TIPOS DE ERIOCAULACEAE MARTINOV NO HERBÁRIO DO 
MUSEU NACIONAL/UFRJ > WELLERSON PICANÇO LEITE
h ENSINO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO LABH2 E A ENERGIA DO HIDROGÊNIO > EDVALDO DA 
SILVA CARREIRA

SQV/UFRJ

SQV/UFRJ

MAS/UFRJ

MAS/UFRJ

MAS/UFRJ

SESSÃO 3 - SALA 02 / CCMN / MEDIAÇÃO: CASSIA DE DEUS

h ANDO SAUDÁVEL E DE BOM HUMOR: LAÍS CORRÊA DE ARAÚJO ESCREVE A COSETTE DE ALENCAR > 
WAGNER LOPES SILVA
h GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS: PLANEJAMENTO URBANO NA REGIÃO DE MANGUINHOS A PARTIR DO 
PAC-FAVELAS E SUAS IMPLICAÇÕES > LEONARDO MACHADO COELHO MONTEIRO
h PATRIMÔNIO CULTURAL, LUGARES DE MEMÓRIAS E SABERES > EDMILSON PEREIRA
h GRAU DE SATISFAÇÃO DOS DISCENTES EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 
DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DO ENSINO SUPERIOR: UMA ABORDAGEM À LUZ DA PESQUISA DE 
MARKETING > DANIELLE LISBOA DA MOTTA DE ALMEIDA; JORGE ALBERTO VELLOSO SALDANHA; HELENO 
FERREIRA LIMA
h AVALIAÇÃO DAS SECRETARIAS ACADÊMICAS DE CURSO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UFRJ > MARIANA 
FERNANDES DE MELLO SODRÉ; DIEGO BARCELLOS DO AMARAL; ALEXANDRE HERCULANO FERREIRA FREITAS

ACU/UFRRJ

AUI/UFRJ

ACU/UFRJ
AES/ IFRJ/
UFRRJ

ECS/UFJ

SESSÃO 4 - SALA 03 / CCMN / MEDIAÇÃO: ALESSANDRA SARKIS

h COMISSÃO DE AJUSTE DE JORNADA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS > VAGNER 
ALMEIDA DOS SANTOS
h REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E JORNADA > MADELON MOURA DE VASCONCELOS; 
THAIS CARNEIRO MOUTA; ROGÉRIO SILVA CRUZ
h FORMAÇÃO DO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UFRJ AO LONGO DA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL: A 
CONTRIBUIÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA > SOLANGE ALVES DE SOUZA RODRIGUES
h LEVANTAMENTO DO  ASSÉDIO MORAL NA UFRJ: RESULTADOS PARCIAIS > PAULO ROBERTO MENEZES
h ATUAÇÃO DA COMISSÃO GERAL DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE 
DOURADOS > VAGNER ALMEIDA DOS SANTOS; ALINE ANJOS DA ROSA

GPE/UFGD

GPE/UFRJ

GPE/UFRJ

SQV/UFRJ
ECS/UFGD

 HALL DA DECANIA / CCMN / 16:00 - 17:00 APRESENTAÇÃO MUSICAL: CANCIONEIROS DO IPUB

h CANCIONEIROS DO IPUB É UM GRUPO MUSICAL QUE REÚNE COMPOSIÇÕES REALIZADAS NOS ATENDIMENTOS DE 
MUSICOTERAPIA DO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ / IPUB.

COORDENADOR: VANDRÉ VIDAL > MUSICOTERAPEUTA, EDUCADOR MUSICAL E ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL

TARDE / 14:00 - 16:00 

TARDE / 14:00 - 16:00 

TARDE / 14:00 - 16:00 

QUARTA-FEIRA - 13/NOV
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h CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO: EXPERIÊNCIA DO IFSP - CAMPUS SÃO PAULO > ALEXANDRE 
GALDINO SOBRINHO; CAIO CABRAL DA SILVA; ROSÂNGELA BAGNOLI OVÍDIO
h A CONFIGURAÇÃO DO TRABALHO DO PEDAGOGO NO CENTRO DE CIÊNCIAS E PLANETÁRIO DO PARÁ 
NA RELAÇÃO DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA > DINA CARLA BANDEIRA 
h AS EXPERIÊNCIAS DO INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL COMPARTILHADAS POR UMA 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA > TAINÁ DAS MERCÊS OLIVEIRA
h ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO CAMPUS MANAUS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS > 
ADRIANA BRITO DE SOUZA; LARISSA LAGO FREIRE
h A EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA NO HUCFF: O ENCONTRO ENTRE ESTUDANTES E PARTICIPANTES DE 
PESQUISA > SIMONE MARIA SILVA
h FUTURE-SE: A MUDANÇA NA FUNÇÃO SOCIAL E NA NATUREZA DO TRABALHO EM UMA 
UNIVERSIDADE PÚBLICA > SIMONE MARIA SILVA

ECS/ IFSP

ECS/ UEPA

ECS/ UNEB

AES/UFAM

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

SESSÃO 2 - SALA 01 / CCMN / MEDIAÇÃO: GUSTAVO CRAVO

h SABERES EM MOVIMENTO: OFICINA OPORTUNIZANDO O FAZER E PENSAR EXTENSIONISTA NA 
UNIVERSIDADE > SILVIA FERREIRA DA SILVA; EDISON PEDRO PAIXÃO; DANIELLE FERNANDES DA COSTA
h A ATUAÇÃO DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS COMISSÕES 
HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL NA OCUPAÇÃO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFRRJ > 
JANAINA DA SILVA NOGUEIRA; THALITA MARIA CRISTINA ROSA OLIVEIRA; TAIANNE BARRÊTO PEREIRA
h A REVISÃO NOS TEXTOS INSTITUCIONAIS > DAYSE TAVARES BARRETO; FABIANA BOTELHO DOS SANTOS; 
GISELE SCHMIDT BECHTLUFFT; IGOR SOARES RIBEIRO
h A VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO CLAC DA 
FACULDADE DE LETRAS DA UFRJ > MONICA MARQUES DE OLIVEIRA
h PROJETO UNIVERSIDADE PARA OS TRABALHADORES: DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR AO PREPARATÓRIO PARA 
MESTRADO E DOUTORADO > SANDRA MARIA BRAGATTO; CARLA DANIELLE SANTOS SÃO BENTO
h CURSO: INICIAÇÃO À GESTÃO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS (EAD) > RONALD 
VIZZONI GARCIA; VALDETE VIANA TAVARES DA SILVA PINTO; MÁRCIA MALAQUIAS BRAZ

ECS/UFRJ

ECS/UFRRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

SESSÃO 3 - SALA 02 / CCMN / MEDIAÇÃO: RENATA BATEIRA

h AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS EM LABORATÓRIOS DE PESQUISA > JULIANA PENA GONÇALVES
h EXPERIÊNCIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO PROCESSO SELETIVO DE FACILITADORES DE 
APRENDIZAGEM > RODRIGO FORTES MELLO; NATHALIA ABADESSA LODI; VIVIANE COSTA LEITE
h MÍDIAS DE REDES SOCIAIS DE CENTROS E MUSEUS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: O CASO DA EXPOSIÇÃO 
“AVENTURA PELO CORPO HUMANO” NA CASA DA CIÊNCIA DA UFRJ > RENATA ZAPPELLI MARZULLO; 
LIVIA MASCARENHAS DE PAULA CUNHA; ANA CAROLINA DE JESUS DOS SANTOS; DEBORA BIANCA DE SOUZA 
MARCONDES
h COMPETÊNCIAS DE FISCAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: UM ESTUDO AVALIATIVO > ROSILANE SILVA DA MOTA
h EDITORA UFRJ: RELATO DO PROCESSO DE REFORMULAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL REALIZADO PELA 
EQUIPE DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS > MAÍRA DE OLIVEIRA ALVES; LOUISE XAVIER DANTAS 
MACHADO; THIAGO DE MORAIS LINS
h O NÚCLEO DE RÁDIO E TV DA UFRJ E A IMPLEMENTAÇÃO DA SUA DIRETORIA ADJUNTA DE OPERAÇÕES 
E TECNOLOGIA > CAIO CESAR LOURES

POFG/UFRJ
POFG/UFRJ

TIC/UFRJ

POFG/UFRJ

TIC/UFRJ

TIC/UFRJ

h CONDIÇÕES DE TRABALHO E ACOLHIMENTO HUMANIZADO: LIMITES E POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO A 
PARTIR DA PERCEPÇÃO DE TÉCNICOS EM ENFERMAGEM ATUANTES NO SUS > CAROLINE LINHARES DE SOUZA; 
BEATRIZ DE ABREU FIUZA GOMES; FÁBIO MOITA LOUREDO; CARLA GUIMARÃES FERREIRA
h PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM RI > ANDRÉA PESTANA CAROLI
h SAÚDE DO TRABALHADOR NA PERSPECTIVA DA GESTÃO DA QUALIDADE > EDUARDO OLIVEIRA SANTOS; 
THAÍS CARNEIRO MOUTA; MARCELO BORGES SENA
h ACOMPANHAMENTO AO SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA > TATIANA DOS 
ANJOS MAGALHÃES; AMANDA DA SILVA PINTO; ANA MARIA BALESTRO; MARINA SALVADOR
h OS IMPACTOS DO INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA GESTÃO DA COORDENAÇÃO 
DE GESTÃO DE PESSOAL – CGP - PR4 – UFRJ > AERTON JONES GONÇALVES TRUTA
h MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS NO SERVIÇO PÚBLICO: UMA EXPERIÊNCIA COM OS SERVIDORES DAS 
BIBLIOTECAS DA UFRJ > LEILA DAHIA

GPE/UFF

GPE/UFRJ
GPE/UFRJ

GPE/UFF

GPE/UFRJ

GPE/UFRJ

SESSÃO 4 - SALA 03 / CCMN / MEDIAÇÃO: THIAGO MOURÃO

QUINTA-FEIRA

14/NOV

SESSÃO 1 - SALÃO NOBRE / CCMN / MEDIAÇÃO: LARISSA BARUQUE

MANHÃ / 09:00 - 11:00

MANHÃ / 09:00 - 11:00

MANHÃ / 09:00 - 11:00

MANHÃ / 09:00 - 11:00

COMUNICAÇÃO ORAL
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h A INTERDISCIPLINARIDADE E A INTERINSTITUCIONALIDADE EXISTENTE NAS PRÁTICAS DE 
CONSERVAÇÃO-RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS: A APLICAÇÃO DE RADIAÇÃO GAMA COM 137 CS 
PARA A DESCONTAMINAÇÃO DO ESBOÇO “ÍNDIOS” DE CANDIDO PORTINARI > MÁRCIA VALÉRIA DE 
SOUZA; ANTONIO CARLOS AUGUSTO DA ROCHA; FERNANDA DO NASCIMENTO CORRÊA
h UM CURSO TEÓRICO-PRÁTICO SOBRE OS FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA > KAREN GISELA MORAES ZEPEDA
h A CAPACITAÇÃO DOS ENFERMEIROS E O PROCESSO DA COLETA DO SANGUE DO CORDÃO UMBILICAL E 
PLACENTÁRIO:  O CASO DA MATERNIDADE ESCOLA DA  UFRJ > HELDER CAMILO LEITE
h AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA BIBLIOTECA JOSÉ DE ALENCAR, 
DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO > IVANI GAMA FERREIRA; 
NATHÁLIA FIGUEIREDO DE AZEVEDO
h A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS PELO MEC PARA A NOTA DOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO > THAYANE VIANA SOUSA
h ESBOÇANDO O PERFIL DO TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE FÍSICA DO INSTITUTO DE FÍSICA DA UFRJ: 
ATRIBUIÇÕES, DIFICULDADES E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO DA PROFISSÃO > NATALIA MANTUANO 
GUERRA; ROBERTA LAVOR SERBIM
h PROJETO ARQUIVO AUDIOVISUAL DA UNEB > JULIA CARDOSO DE ARAUJO; MARIANA BORGES FERRAZ
h MANUAL PRÁTICO DE ADIANTAMENTO DA UNEB 2019 > JULIA CARDOSO DE ARAUJO; ADRIANA MARIA 
MENDES DE ALMEIDA; FABRÍCIO FABIAN DANTAS DE SOUZA
h CONSUMO DE PAPEL EM SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MONITORAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO > JOÃO 
CARLOS MORENO AZEVEDO; GUILHERME ALVES SILVA; ROSANA LOPES CARDOSO; TONY OLIVEIRA FIGUEREDO
h A REAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTROLE, DA GOVERNANÇA, DA ACCOUNTABILITY E DA 
TRANSPARÊNCIA PARA A TOMADA DE DECISÃO NO INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO > SILMARA SILVA
h A PRECARIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: ANÁLISE 
DO CONDICIONAMENTO NORMATIVO PARA PROMOÇÃO DE CONCURSOS PARA TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS > JULIANA DE SOUZA RODRIGUES FEITOSA CÂNDIDO
h ESTRUTURA DEPARTAMENTAL DA FACULDADE NACIONAL DE DIREITO > RODRIGO KARL FERNANDES
h O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA E SUAS PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL > BRUNA RODRIGUES
h RELATO INTEGRADO: UM NOVO FORMATO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS > ANAINA 
FERREIRA MONTEIRO DA COSTA

ACU/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

ECS/UFRJ

POFG/UNEB
POFG/UNEB

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ

POFG/UFRJ
TIC/UFRJ
POFG/CPII

h EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO “RESGATES”, SEGUIDO DE RODA DE CONVERSA > ZHAI SICHEN (COORDENADORIA DE 
COMUNICAÇÃO DA UFRJ/COORDCOM); LUCIANA CARVALHO E MURILO BASTOS (MUSEU NACIONAL/EQUIPE DE RESGATE)
h ENCERRAMENTO VII SINTAE > LUZIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO MARQUES (PRÓ-REITORA DE PESSOAL/PR-4)

AUDITÓRIO ROXINHO / CCMN / 12:00 - 13:00ENCERRAMENTO

h DECANIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA (CCMN) > AV. ATHOS DA SILVEIRA RAMOS, 274 - 
CIDADE UNIVERSITÁRIA/UFRJ, RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 21941-916

EIXOS TEMÁTICOS

ENDEREÇO

h ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO > ACI  
h ARQUITETURA, URBANISMO E INFRAESTRUTURA > AUI 
h ARTES E CULTURA > ACU
h ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL > AES
h EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS SOCIAIS > ECS
h GESTÃO DE PESSOAS > GPE
h MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE > MAS
h PATRIMÔNIO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E GOVERNANÇA > POFG
h SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA > SQV
h TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO > TIC

SESSÃO ÚNICA - CORREDORES DECANIA / CCMN / MEDIAÇÃO: MYRIAN CARDOSO

MANHÃ / 11:00 - 11:45 EXPOSIÇÃO DE PÔSTER
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RESUMO: 

 
O presente trabalho descreve as etapas de planejamento, organização e execução do 10º 
Ciclo de Estudos em ciências da Informação (CECI), realizado nos dias 18 e 19 de Junho de 
2019. O CECI é um evento promovido por bibliotecários do Sistema de Bibliotecas e 
Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (SiBI/UFRJ) desde 1987, e tem sido, 
desde o seu início, um evento que oferece espaço para debates sobre temas pertinentes 
às atividades desenvolvidas por todos os servidores que atuam em unidades de 
informação, promovendo, trocas de experiências que irão agregar novos conhecimentos 
e divulgando a produção e inovação desses profissionais. Pretende-se elencar neste 
trabalho as principais etapas para a construção e realização do décimo ciclo de estudos 
que celebrou os 30 anos do SiBI, e que por essa razão recebeu o título “SiBI 30 anos: as 
diversas faces do fazer bibliotecário no espaço da UFRJ”. A primeira tomada de decisão 
da organização foi a elaboração de um formulário on-line enviado para todos os 
servidores que atuam nas bibliotecas da UFRJ, a fim de tornar a construção do evento um 
processo coletivo e democrático, no qual os servidores do sistema tiveram a 
oportunidade de se posicionar sobre como o evento deveria ser realizado, para quem o 
evento deveria ser voltado, a escolha dos eixos temáticos e até o formato do evento. 
Passada a etapa do envio de formulários, coleta e análise dos resultados, foi elaborado 
um projeto descrevendo um apanhado histórico do evento e o formato da edição de 
2019, bem como um detalhado cronograma de custos, que foi encaminhado aos 
departamentos de marketing de editoras para solicitação de apoio, e o lançamento de 
uma campanha de financiamento coletivo. Utilizando os dados do Relatório BAGER 2018, 
fez-se um mapeamento da área de formação de cada profissional atuante em unidades 
de informação, na sequencia ocorreu a seleção dos profissionais que iriam compor as 
comissões científicas, de infraestrutura, relatoria e de divulgação. Posteriormente foi 
feita divulgação no site do SiBI para inscrição e submissão de trabalhos. Seguindo o 
cronograma, foi realizada uma visita técnica ao local onde o evento ocorreu juntamente 
com a comissão da infraestrutura e uma reunião com a relatoria e coordenadores de 
mesa. Próximo a data do evento foi impressa a lista de credenciamento, crachás e de kits 
dos participantes. Na véspera a comissão de infraestrutura se reuniu no local para 
montar o evento. Obedecendo a um cronograma pré-determinado o evento ocorreu sem 
grandes mudanças estratégicas no seu planejamento. 
 

RESUMOS
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RESUMO: 

 
Introdução: O corpo social do HUCFF apresenta um universo de mais de 3.000 
profissionais, desenvolvendo uma grande diversidade de atribuições, em cumprimento 
aos objetivos institucionais. Muitos profissionais buscam uma saída, uma válvula de 
escape para se manterem firmes junto aos seus compromissos, seja no trabalho ou em 
outro grupo, como também pela própria natureza individualizada de alguns. 
Fundamentação: De acordo com Cortella (2017), ninguém fica num local apenas por 
conta do salário, mas também pelo reconhecimento, do bem-estar quando seu trabalho 
é valorizado. O ambiente hospitalar apresenta, dentro da sua dinâmica de trabalho 
específica de cada profissional, questões que merecem atenção, como forma de 
prevenção/promoção à saúde. Por se tratar de um ambiente com altos e baixos nos 
sentimentos e emoções, é importante o cuidado direcionado para os profissionais, sendo 
compreendido como continuidade ao processo de trabalho. Diante disso, foi percebido 
através dos trabalhos realizados pelo Serviço Social da SESAT, a necessidade de 
promover uma ação que perceba o profissional na sua totalidade, fora da especificidade 
pela qual trabalha no HUCFF, como forma de valorização secundária a profissão 
exercida. Objetivos: Descrever o planejamento e realização da 1ª Mostra de talentos do 
HUCFF; analisar a satisfação dos profissionais que assistiram o Evento; analisar as 
contribuições do Evento para a saúde dos trabalhadores envolvidos. Metodologia: Trata-
se de um estudo qualitativo, do tipo relato de experiência, elaborado no contexto do 
planejamento e realização da 1ª Mostra de Talentos do HUCFF, ocorrida em 31 de julho 
de 2019, e que apresenta dados quantitativos utilizados para a avaliação do evento. Para 
a análise dos resultados, foi feita uma pesquisa de satisfação para os profissionais 
participantes, através de questionário semiestruturado, com perguntas fechadas e duas 
perguntas abertas. Resultados: Os objetivos do projeto foram alcançados na sua 
totalidade, tanto na sua tentativa de valorizar o profissional, quanto em incentivar o uso 
ferramentas que o motivem. Todos dos profissionais envolvidos sentiram-se prestigiados 
com a possibilidade de expor seus trabalhos e suas habilidades exercidas fora da rotina 
laborativa, o que proporcionou maior integração entre os profissionais que trabalham na 
mesma instituição. Conclusão: O estudo aponta que o evento proporcionou ao 
profissional a oportunidade de expressar ações que estão do lado de fora da Instituição, 
mas que se apresentam como ferramenta de enfrentamento aos desafios do cotidiano e 
da profissão escolhida. Os dados obtidos apontam a sugestão dar continuidade ao 
projeto, sendo sugerido que passe a fazer parte do calendário anual do HUCFF. 
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RESUMO: 

 
A Lei 12711/2012, alterada pela Lei 13409/2016, popularmente conhecida como a lei de 
cotas, versa sobre a reserva de vagas, nas universidades federais e nas instituições 
federais de ensino técnico de nível médio, aos estudantes egressos do ensino médio 
público. A reserva de vagas destinada a esses estudantes visa ampliar o acesso de 
egressos de escolas públicas, com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário 
mínimo, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências a Educação Superior e ao 
Ensino Médio técnico federal. A lei estabelecia que as instituições deveriam ofertar as 
vagas reservadas, vinculadas a lei de cotas, gradualmente entre os anos de 2013 e 2016 
até atingir os 50% (cinquenta) do total das vagas ofertadas em todos os cursos e turnos. 
Já em 2013, o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro (CEPE/UFRRJ) aprovou, no primeiro ano, a oferta do percentual total 
estabelecido em lei. Do período de 2013 a 2017, a UFRRJ aceitou a autodeclaração étnico-
racial dos estudantes, realizada no ato de inscrição dos certames, como único 
instrumento para homologação das vagas reservadas aos pretos, pardos e indígenas na 
ocupação dos cursos de graduação presenciais. A partir de 2018, após participar da 
Audiência Pública intitulada “AÇÕES AFIRMATIVAS PARA A IGUALDADE RACIAL: CRITÉRIOS 
DE AFERIÇÃO DO DIREITO ÀS COTAS PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO SISTEMA 
FEDERAL” em 2017, atendendo o disposto da RECOMENDAÇÃO Nº 2, de 02 de março de 
2018 do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, vinculada ao Inquérito Civil n.º 
1.30.001.003068/2013-79, a UFRRJ implementou as comissões de heteroidentificação 
racial como etapa obrigatória para homologação das vagas aos candidatos aos cursos de 
graduação presenciais autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Esse trabalho visa 
apresentar a atuação dos técnicos-administrativos da UFRRJ na implementação, na 
formação, na capacitação e na atuação das comissões de heteroidentificação racial com a 
finalidade de homologar as vagas reservadas aos estudantes egressos do ensino médio 
público autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Metodologicamente, por haver 
interações entre pesquisador e objeto investigado, tais interações conferem a esse 
estudo o caráter de uma pesquisa-ação, pois há inevitavelmente envolvimento entre 
ambos, segundo Thiollent (1996, p.19), que afirma que “pela pesquisa-ação é possível 
estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas 
de consciência que ocorrem entre os agentes durante o processo de transformação da 
situação”. Esse trabalho em desenvolvimento não contempla resultados conclusivos, mas 
a análise das percepções observadas. 
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A CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA – UNEB 

AUTOR(ES): Maria das Graças Souza de Oliveira; Ananete de Oliveira Sampaio; Larissa Muniz Ferreira 
Bittencourt 

INSTITUIÇÃO: UNEB  mgoliveira@uneb.br; anynhasampaio2001@yahoo.com.br; 
lmferreira@uneb.br 

MODALIDADE: GPE ID: 2820 TIPO DE SESSÃO: EXPOSIÇÃO DE PÔSTER 

PALAVRAS-CHAVE: Capacitação; Valorização; Conhecimento 

 
RESUMO: 

 
As ações de capacitação no serviço público passam por grandes desafios, tais como a 
reestruturação de setores e contingenciamento de verbas. Depois do Decreto que cortou 
recursos para contratação de cursos, a única forma de se levar a cabo o desenvolvimento 
profissional dos servidores é através da Capacitação Interna. Para tanto, é necessário 
inovação e criatividade para fazer com os poucos recursos disponíveis o 
desenvolvimento de diversos funcionários da Instituição. No Estado da Bahia os órgãos 
públicos precisam a cada ano planejar os cursos que serão ministrados para seus 
servidores através da construção do Plano Anual de Capacitação (PAC). Na Universidade 
do Estado da Bahia (UNEB) além do contingenciamento, o planejamento de cursos 
enfrenta também outro grande desafio imposto pela fragmentação da universidade em 
vários campus diferentes. O PAC precisa atender aos servidores que estão espalhados 
em todo território baiano nos diversos campus da UNEB que não podem se deslocar 
para participar dos cursos que acontecem na capital. Os cursos escolhidos além de 
qualificar os profissionais para melhor desempenhar suas atividades, precisam atender 
as necessidades pessoais e profissionais de cada servidor. Diante disso, a Subgerência de 
Capacitação, setor ligado à Pro-Reitoria e Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (PGDP) 
tomou a iniciativa de criar um programa para melhor capacitar seus servidores. Este 
trabalho visa apresentar o programa que será realizado através de uma plataforma 
digital que utiliza o conhecimento de seus servidores para tornando-os mais 
competentes, criativos e aptos para melhor desenvolver suas atividades, contribuindo no 
desenvolvimento e valorização do servidor técnico administrativo. A capacitação consiste 
na atualização, complementação e ampliação de seus conhecimentos para que sejam 
aplicados nos diversos setores e departamentos da Universidade, visando contribuir 
para a valorização pessoal, profissional e da Instituição. O profissional com habilidades 
inovadoras proporciona um ganho para Instituição, transformando assim sua maneira 
de pensar e agir. O intuito da Instituição em promover essas ações é aperfeiçoar o 
cabedal de seus servidores para melhor executarem suas tarefas, visando 
desenvolvimento pessoal, funcional e Institucional. Acredito que este trabalho deixe 
explícita a relevância das ações de capacitação e como elas podem contribuir para a 
valorização dos servidores da UNEB. 



20

 

 

 

TÍTULO: 
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RESUMO: 

 
Introdução: O sangue de cordão umbilical age como ligação entre a placenta e o feto 
durante a gestação e contém células-tronco que podem ser utilizadas como fonte de 
células-tronco hematopoéticas em transplantes. Objetivo geral: Analisar a capacitação 
dos enfermeiros para o processo da coleta SCUP, considerando os aspectos relevantes 
para a caracterização da Maternidade Escola/UFRJ como posto de coleta. Objetivos 
específicos: 1 - Traçar a caracterização das potenciais doadoras de sangue de cordão e 
placentário na Maternidade Escola da UFRJ; 2 - Descrever a capacitação dos enfermeiros 
no processo da coleta do sangue de cordão umbilical e placentário na Maternidade 
Escola da UFRJ; 3 - Avaliar a capacitação dos enfermeiros para o processo da coleta do 
sangue do cordão umbilical e placentário; 4 - Elaborar um programa de educação e 
capacitação dos enfermeiros para o processo da coleta do sangue do cordão umbilical e 
placentário para a Maternidade Escola da UFRJ. Método: A primeira fase da pesquisa teve 
como objetivo traçar a caracterização das potenciais doadoras de sangue de cordão e 
placentário na Maternidade Escola. Utilizamos a metodologia do estudo de caso, e as 
fases seguintes se caracterizaram pela abordagem da pesquisa-ação com dados 
descritivos, realizada com 20 enfermeiros em uma Maternidade Escola pública do Rio de 
Janeiro. Para a coleta de dados utilizamos várias fontes de informações (pesquisa 
documental, entrevistas, observação participativa). Os dados foram coletados no período 
de janeiro de 2014 a novembro de 2015. Resultados: Os resultados da coleta de dados 
apontaram que 62,5% (n=345) das pacientes da maternidade-escola estariam aptas para 
a doação do sangue do cordão umbilical e placentário, dependendo do seu 
consentimento. As oficinas práticas da CSCUP aconteceram no período de setembro a 
novembro de 2015, e foram realizadas no centro obstétrico da ME/UFRJ, totalizando 18 
oficinas, com a participação de 20 enfermeiros participantes da pesquisa, sendo 
coletadas nesse período 87 bolsas do SCUP. Conclusão: A Maternidade-Escola da UFRJ 
tem aptidão para ser posto de CSCUP com o grande diferencial que os enfermeiros 
devidamente capacitados da instituição poderão realizar as coletas SCUP. Houve 
aprimoramento dos conhecimentos para enfermeiros em relação ao processo da coleta 
do sangue do cordão umbilical e placentário. A pesquisa possibilitou elaborar um 
programa de educação de capacitação para a coleta SCUP contribuindo para que as 
outras maternidades públicas com perfil de posto de coleta também possam usar este 
programa como modelo para capacitar os enfermeiros no processo de CSCUP. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho se propõe apresentar brevemente a atuação do Pedagogo no Centro de 
Ciências e Planetário do Pará (CCPP), o qual é um espaço de divulgação, proposição e 
aplicação do conhecimento em ciências, que contempla ações de extensão, ensino e 
pesquisa vinculados diretamente a Universidade do Estado do Pará/UEPA. Nesse 
contexto, o pedagogo é o profissional responsável por exercer atividades pedagógicas, 
atuando como o articulador (mediação e interação) entre todos os membros que 
compõe o CCPP; no planejamento, assessoramento, apoio, avaliação e acompanhamento 
de toda a rotina de visitação deste espaço. Ademais, compreendemos, seguindo Libaneo 
e Pimenta (2006 p. 21 e 30), que a pedagogia enquanto um campo de ciência é mais 
ampla que a docência, abrangendo outras instâncias para além da sala de aula. Esta 
postura ao encontro das mudanças ocorridas no campo da legislação e do processo 
histórico da construção do curso de Pedagogia com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Pedagogia, instituída pela Resolução CNE/CP n. 1, de 
15/5/2006, que tece novas exigências direcionadas para esse profissional, tornando 
assim necessária a caracterização das modalidades educativas em formais e não formais. 
Como estratégia metodológica adotamos a exposição oral das atividades realizadas e 
principais objetivos alcançados, o que revela ser um estudo de caso único, de abordagem 
qualitativa, pois objetivou-se compreender a dinâmica do fenômeno por meio de 
situações reais. Como resultados, temos a possibilidade de trazer ao debate a 
contribuição acerca das práticas de trabalho e saberes adquiridos no próprio exercício da 
profissão, uma vez que ainda é mínima a atuação no campo de estagio nos cursos de 
graduação em todas as bases necessárias para o ingresso no mercado de trabalho. 
Avaliamos, assim, que a atuação profissional do Pedagogo no âmbito do CCPP pode 
contribuir significativamente para o fortalecimento do conhecimento cientifico, na 
popularização, acesso e visibilidade da difusão diante do compromisso social da 
universidade pública, promovendo um maior desenvolvimento científico sociocultural da 
população paraense. 
 



22

 

 

 

TÍTULO: 
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RESUMO: 

 
O Complexo de Formação de Professores é um projeto que articula  parcerias entre 
instituições de ensino superior e escolas de educação básica da rede pública do Rio de 
Janeiro para instituir um programa de  formação de docentes. Através desta iniciativa, 
são oferecidas atividades de formação inicial e continuada, de natureza tanto teórica 
quanto prática: disciplinas regulares,  oficinas, debates, projetos de extensão e de 
pesquisa, entre outros. Para  que os participantes do Complexo possam conhecer todas 
as ações formativas ofertadas, foi necessário desenvolver uma ferramenta que não só 
apresentasse o programa mas também atuasse como catálogo de cada 
atividadedisponível. Esta apresentação analisa o processo de construção da ferramenta 
em questão, cuja concretização foi possível graças à parceria entre o Fórum Permanente 
do Complexo de Formação de Professores e a Coordenadoria de Comunicação da UFRJ. A 
criação da ferramenta se deu em três etapas: levantamento de requisitos, design e 
desenvolvimento. Foi necessário, em um primeiro momento, conhecer o projeto, a fim 
de poder mapear a natureza dos dados que podem vir a compor cada atividade. Em 
seguida, a equipe de design projetou não só o layout do site como a experiência de 
usuário e a estrutura de navegação do mesmo. Por fim, foi  escrito o código-fonte para 
construir tanto o "back-end" quanto o  "front-end" do site. Para desenvolvimento do 
front-end foi eleita a linguagem Javascript e o framework React, por se tratarem de 
ferramentas modernas e com uma comunidade de desenvolvimento extremamente 
ativa. Como plataforma de gestão de conteúdo foi utilizado o WordPress, devido a sua 
facilidade de operação, permitindo que a equipe do Complexo possa alimentar seus 
dados sem depender da disponibilidade ou expertise de outras equipe, dando assim 
mais agilidade ao processo institucional. Desta forma, foi oferecida à comunidade 
acadêmica uma ferramenta que facilita  tanto o trabalho dos gestores envolvidos no 
projeto quando dos docentes  de formação inicial e continuada inscritos no programa. 
Por fim, acreditamos que esta iniciativa mostrou o potencial que pode ser  atingido com 
a colaboração entre vários departamentos da universidade, analisando as necessidades 
de cada projeto de maneira multidisciplinar e pensando a produção de soluções 
alinhadas à política de comunicação institucional da UFRJ. 
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RESUMO: 

 
Introdução: Este trabalho visa analisar como a difusão da educação financeira através de 
cursos ou acompanhamento pontual através de célula a ser criada dentro de cada 
unidade pode ajudar no dia a dia dos técnicos administrativos visando uma 
sustentabilidade financeira ao longo da carreira ativa impactando, por conseguinte, ao 
término desta, no orçamento individual de cada um com a ida para a aposentadoria. A 
abordagem sistemática desenvolvida no presente trabalho se justifica em virtude da falta 
de conhecimento por parte de grande número dos técnicos administrativos sobre meios 
alternativos e complementares à previdência recolhida compulsoriamente. 
Fundamentação: A falta de conhecimento e o acesso à educação financeira de maneira 
geral impactam no número de abonos, postergações de ida à aposentadoria e, diante do 
atual cenário político e econômico, antecipações prejudiciais – financeiramente – de 
pedido de aposentadoria à Gestão Universitária. Metodologia: Demonstração através de 
cálculos e produtos existente no mercado financeiro atual que podem minimizar o 
impacto da aposentadoria a um servidor – antes ativo – do quadro universitário. 
Demonstrar através de análises comportamentais sobre como a mudança de mindset 
pode ajudar o servidor ativo a ter ganhos em seu orçamento com uma melhor gestão 
dos seus vencimentos. Resultados parciais: A baixa criação de cursos de extensão e 
apoio aos servidores bem como a mentalidade destes, consolida-se como um fator 
agregador negativo aos orçamentos pessoais individuais da comunidade técnico 
administrativa, fato este que pode ser modificado em determinada escala de tempo. 
Conclusão: A Educação Financeira não consiste somente em aprender a economizar, 
cortar gastos, poupar e acumular dinheiro: é buscar uma melhor qualidade de vida tanto 
hoje quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para aproveitar 
os momentos da vida e ao mesmo tempo obter uma garantia para eventuais 
imprevistos. 
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RESUMO: 

 
Desde o devastador incêndio de 02 de setembro de 2018, o Museu Nacional/UFRJ tem 
trabalhado pela reconstrução e reabertura do palácio de São Cristóvão. Uma das ações 
de maior importância neste processo é a reelaboração de suas exposições, a face do 
Museu que mais se aproxima da sociedade em geral. Os técnicos-administrativos em 
educação da Seção de Museologia vêm se debruçando sobre esta tarefa, cuja discussão 
contribui para pensar o papel do Museu Nacional/UFRJ dentro das áreas cultural, 
científica e educacional brasileira. Este trabalho é fundamentado no processo 
participativo que está sendo desenvolvido, em um primeiro momento, com a 
comunidade de funcionários do Museu Nacional. Foram realizadas até o presente cerca 
de 25 reuniões, ouvindo mais de 85 profissionais das diferentes áreas que constituem a 
instituição. Também foi desenvolvido um questionário de opinião online com o alcance 
de mais de 100 colaboradores do Museu Nacional (professores, técnicos, alunos, 
estagiários, extensionistas, demais segmentos). O objetivo da apresentação é comunicar 
os desafios encontrados e as estratégias empregadas pelos museólogos da instituição 
buscando a construção de um projeto coletivo que reflita as necessidades e os 
propósitos do Museu Nacional. Além dos pontos identificados acima, a apresentação oral 
versará sobre a avaliação da metodologia e os resultados obtidos até o momento, que se 
concretizam no perfil dos participantes do processo e na percepção interna da 
identidade do Museu Nacional. Os resultados demonstram que os técnicos da Seção de 
Museologia do Museu Nacional desempenham uma atuação expressiva no processo de 
reelaboração das exposições da instituição, servindo como mediadores entre os 
diferentes agentes que constituem o corpo de trabalho do Museu. A experiência também 
será base para formatar propostas de participação mais ampla junto a sociedade em 
geral e o público do Museu, permitindo a elaboração de uma proposta sólida e 
representativa. 
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RESUMO: 

 
O Laboratório de Pesquisa de Ética em Pesquisa (Labep) do Núcleo de Bioética e Ética 
Aplicada (Nubea) está realizando uma ação extensionista no Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho desde o primeiro semestre deste ano. Sob a coordenação de uma 
técnica-administrativa, o projeto contou com uma equipe de técnicos, docentes e 
estudantes de pós-graduação e, posteriormente, com a participação de graduandos. O 
objetivo foi aproximar graduandos de diversos cursos, futuros pesquisadores dos 
pacientes do Hospital Universitário, potenciais participantes de pesquisa. Esta 
aproximação intencionava fazer com que os graduandos apresentassem aos pacientes 
as diferenças entre pesquisa e assistência e os informassem sobre os direitos dos 
pacientes e dos participantes de pesquisa. Para isso, os graduandos passaram por um 
treinamento onde aprenderam o que é uma pesquisa clínica, o que é ética em pesquisa, 
o que é o principialismo, no qual se baseiam as resoluções do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) e o acompanhamento da pesquisa realizado pela Coordenação Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP), que também foram estudadas. O instrumento utilizado para 
a abordagem dos pacientes do HUCFF foi uma cartilha em quadrinhos, que buscava 
apresentar aos pacientes de forma lúdica informações sobre a pesquisa e seus direitos e, 
ao final, questionava ao paciente sobre a importância das informações fornecidas na 
abordagem.  Ao final do primeiro semestre, a equipe elaborou o relatório final e enviou 
relatos da experiência para publicação. Podemos apresentar duas avaliações: primeiro a 
que resulta da informação dos pacientes abordados. Quase a totalidade deles 
consideraram ter sido útil a abordagem e informaram ter adquirido conhecimentos 
novos por meio dela; e segundo, a que resulta da avaliação do processo de aprendizado 
da equipe, em especial dos graduandos. Em relação à equipe, consideramos positiva a 
implementação do projeto no HUCFF e vimos a necessidade de manter o projeto ativo. 
Neste semestre, o número de graduandos inscritos no projeto superou em muito a 
expectativa.  Os graduandos consideraram que a sua participação no projeto contribuiu 
para que as preocupações com ética na pesquisa fossem incorporadas à sua vida 
acadêmica. 
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RESUMO: 

 
O curso de extensão Formação em Direitos Humanos para o Atendimento ao Público foi 
criado no ano de 2017 na modalidade presencial com o intuito de responder às 
demandas de servidores públicos das diferentes esferas (municipal, estadual e federal), 
que realizam atendimento ao público. No entanto, devido à grande procura e visando 
atender a um maior número de servidores, o curso passou a ser promovido na 
modalidade à distância. Vale ressaltar que a Extensão Universitária se trata de um 
processo educativo que busca possibilitar a interação dialógica entre a universidade e a 
comunidade. Assim, consideramos importante a atuação de servidores técnico-
administrativos nas ações de extensão a partir da troca dialógica de saberes e vivências 
profissionais com os sujeitos diretamente envolvidos na prestação de serviço à 
população. Temos como pano de fundo o cenário macroestrutural de violação de direitos 
e precarização das políticas públicas para a população, em que a defesa dos Direitos 
Humanos se faz eminente. Neste sentido o curso tem por objetivo contribuir para a 
reflexão-ação de cursistas na defesa intransigente dos direitos humanos como 
compromisso ético do fazer profissional no serviço público. Como metodologia de 
trabalho são realizados debates presenciais e virtuais que buscam estimular a percepção 
das diferenças socioeconômicas que nos cercam cotidianamente e como estes processos 
caminham no sentido da violação de direitos. A equipe realiza periodicamente reuniões 
de planejamento e pesquisas, com a orientação de estudantes de graduação, que 
subsidiam as ações desenvolvidas. Como um dos resultados deste trabalho, 
apresentaremos um perfil dos participantes do curso, sua respectiva área de atuação e 
motivação para realização. Assim, procuramos compreender quem é o público que busca 
e acessa este curso de extensão, bem como suas expectativas e demandas relativas a 
temática dos Direitos Humanos a partir da interação da comunidade com a universidade. 
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RESUMO: 

 
A Lei de Acesso à Informação foi implantada no Brasil, a parir de maio de 2012, em todos 
os órgãos e entidades públicas representando uma nova era para a administração 
pública em que o acesso a informação passou a ser a regra, e o sigilo passou a ser 
exceção. O uso de sistemas eletrônicos como ferramenta para tratamento de dados e 
informações públicas já era uma realidade desde a década de 1980, com a implantação 
de sistemas de orçamento e de pessoal. Em 2015, através do Decreto nº 8539, o governo 
federal determinou o uso do meio eletrônico para a realização do processo 
administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional. O Sistema Eletrônico de Informações – SEI, foi 
selecionado, em consulta pública, como ferramenta para o cumprimento da norma e 
vem sendo implantada em vários órgãos públicos por adesão ao Processo Eletrônico 
Nacional - PEN. A experiência da autora, de implantação do referido sistema em vários 
órgãos, possibilitou verificar as limitações dos servidores públicos com relação aos 
conceitos básicos de gestão documental e da transparência pública. O presente artigo 
busca apresentar o processo de capacitação de servidores, desde 2017, através do curso 
de extensão “Noções de Gestão Documental, Transparência Pública e uso dos Sistemas 
de Informação ao Cidadão (e-SIC) e Sistema Eletrônico de Informação (SEI)” no âmbito 
dos editais do Programa Registro Único de Ações de Extensão (RUA), na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e dos cursos de curta duração oferecidos no âmbito do 
Programa Capacitação de Pessoal da Divisão de Aperfeiçoamento na Carreira (DIAC) da 
Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ e de outros órgãos públicos. Caracteriza-se como uma 
pesquisa descritiva, exploratória e aplicada, com abordagem qualitativa. As técnicas de 
coleta de dados são a pesquisa bibliográfica, a observação, a análise de documentos e as 
páginas web. 
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RESUMO: 

 
A colostroterapia é um método terapêutico que consiste na aplicação de colostro 
materno em recém-nascidos (RN) prematuros buscando melhor aceitação por parte do 
neonato na dieta entérica, bem como na imunidade passiva. Ao nascer prematuramente, 
os componentes nutricionais do leite tornam-se ainda mais necessários para desenvolver 
o sistema imunológico e prevenir contra infecções, que nessa fase podem comprometer 
a vida do RN. A quantidade de anticorpos e células maduras contidas no colostro é muito 
maior do que no leite maduro, o que ajuda na imunização do bebê. Objetivo: Descrever a 
experiência da equipe de enfermagem na implantação da colostroterapia na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Método: Estudo descritivo do tipo relato de 
experiência por observação participante no cenário da UTIN da Maternidade Escola da 
UFRJ. Discussão: A rotina institucional esquematizada num fluxograma recomenda a 
colostroterapia a neonatos com peso ≤1500 gramas, com prescrição médica e 
preenchimento do impresso próprio destinado ao Banco de Leite Humano (BLH) para 
primeira orientação à mãe. Tal impresso é entregue posteriormente na UTIN para 
registro da ordenha e administração do colostro, pelo profissional responsável por cada 
processo. Nesse momento o bebê recebe uma plaquinha na incubadora para identificá-
lo no método. A administração é feita pelo profissional de enfermagem da UTIN. O 
colostro é retirado da mãe no BLH ou na própria UTIN, após a primeira orientação 
realizada pelo profissional da Equipe da Amamentação, com técnica asséptica, sob 
supervisão de profissionais de saúde, sendo esses técnicos de enfermagem ou 
enfermeiros, devidamente capacitados. Para ordenha na UTIN disponibiliza-se um KIT 
individual para Colostroterapia contendo: touca, máscara e copo estéril. A ordenha é 
feita no copo e o leite é preparado em seringas de 1ml, com volume total de 0,2ml. A 
aplicação do colostro ocorre durante os primeiros sete dias de vida do RN, onde é 
administrado 0,1ml em cada parede interna da bochecha e, posteriormente, realizada 
uma massagem nas bochechas por aproximadamente 10 segundos. A frequência da 
colostroterapia acontece das seguintes maneiras: bebês com dieta de 2/2 horas: a cada 
2/2 horas; dieta zero, de 3/3 horas ou demais intervalos: a cada 3/3 horas. Conclusão: A 
implantação de uma rotina e um fluxograma assistencial favoreceu maior segurança dos 
profissionais com relação à qualidade assistência oferecida. A enfermagem tem papel 
fundamental na facilitação, bem como a coordenação do cuidado. Um cuidado 
padronizado na implementação da colostroterapia propicia o êxito na iniciação e 
continuidade do aleitamento materno. 
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RESUMO: 

 
Em cuidados intensivos neonatais, o oxigênio é uma droga frequentemente utilizada, e sua 
oferta indiscriminada pode levar a consequências danosas ao recém-nascido (RN) prematuro 
no período neonatal. O Projeto COALA (Controlando Oxigênio Alvo Ativamente) é uma 
estratégia de mobilização da equipe multiprofissional, que visa otimizar o uso de 
oxigenoterapia suplementar durante a hospitalização de RN prematuros nas Unidades de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) brasileiras. A presente comunicação tem como objetivo 
descrever a experiência da equipe de enfermagem na implantação do "Projeto Coala" na UTIN 
da Maternidade Escola da UFRJ (ME-UFRJ). Espera-se contribuir para a sistematização da 
implantação desta prática e sua disseminação em outras unidades; além de trazer subsídios 
para discussões sobre a aplicação do projeto e seus resultados. Estudo descritivo do tipo 
relato de experiência, por observação participante no cenário da UTIN da ME-UFRJ. A 
implantação segue as 14 etapas descritas na orientação do projeto, que teve seu início em 
março de 2019, com discussões da equipe de enfermagem e pediatria sobre a temática, e com 
a disseminação da informação para equipe multiprofissional. A UTIN foi cadastrada no projeto 
e a equipe gestora recebeu o material informativo e instrucional. Estabeleceu-se o consenso 
dos RN elegíveis e construiu-se um fluxograma próprio da unidade. Confeccionou-se as placas 
contendo os limites de alarme e a faixa de saturação alvo de oxigênio para serem fixadas aos 
monitores. Ajustou-se os limites de alarme na configuração padrão dos monitores. Em abril, a 
equipe multiprofissional e os residentes da unidade participaram de sete treinamentos em 
serviço. E em maio, iniciou-se a aplicação do projeto na unidade, conforme fluxograma. 
Conferência diária é realizada pelas enfermeiras da rotina através de um checklist à beira 
leito, quanto aos critérios de elegibilidade/permanência do RN no projeto, e os ajustes de 
alarmes. Os RN inclusos são registrados em livro de acompanhamento do Projeto. Toda 
equipe é estimulada a fazer ajustes gentis na fração inspirada de oxigênio, bem como conferir 
os alarmes nas trocas de plantão e na admissão de um RN elegível. Os erros detectados são 
corrigidos, informados à equipe no momento e um levantamento mensal é fornecido às 
enfermeiras líderes dos plantões. As auditorias iniciaram-se em junho, um mês após 
implantação como orientado no projeto. Os resultados foram divulgados para equipe 
eletronicamente e no mural da unidade. Inicialmente, a equipe demonstrou resistência, mas 
sensibilizou-se quanto a importância da estratégia, e tem evoluído com significativa adesão. 
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RESUMO: 

 
Introdução: Este trabalho tem como tema a avaliação dos cursos de graduação das 
universidades públicas, no âmbito do SINAES e o impacto dos indicadores relacionados 
às Bibliotecas Universitárias nesse processo. Em 2004, através da lei n° 10.861, foi criado 
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A partir de então, para o 
funcionamento dos cursos de graduação, as instituições de ensino superior (IES) são 
avaliadas para a obtenção de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento. A Biblioteca é um dos indicadores desse processo avaliativo, daí o 
impacto que pode gerar na nota dos cursos de graduação. O tema escolhido está 
adequado ao ambiente de trabalho da autora que deseja trazer para reflexão a 
importância da Biblioteca nas universidades. Para exemplificação do impacto desses 
indicadores na nota dos cursos de graduação, será feito um estudo de caso do curso de 
Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes (EBA) da UFRJ. Esse tema, por se 
tratar da avaliação da educação de nível superior, apresenta relação com o eixo temático: 
Educação e Ciências Sociais. Fundamentação: Os indicadores da avaliação institucional 
sobre Bibliotecas universitárias: bibliografia básica, bibliografia complementar e 
periódicos especializados, que pertencem à dimensão Infraestrutura, têm peso na nota 
final dos cursos de graduação. Objetivo geral: Refletir sobre a importância das Bibliotecas 
no processo de avaliação institucional. Objetivo específico: Contextualizar a avaliação de 
acordo com a lei e identificar os seus indicadores, em especial da Biblioteca. Além disso, 
fazer a análise da avaliação do curso citado. Metodologia: A metodologia utilizada será a 
de revisão bibliográfica sobre o tema e de estudo de caso. O estudo de caso terá como 
base a avaliação feita pela comissão externa designada pelo INEP, no ano de 2019, do 
curso da EBA. Resultados: Podemos perceber a importância da avaliação das Bibliotecas 
para a nota dos cursos de graduação devido ao peso que os indicadores da Biblioteca 
têm na avaliação, explicitando também a importância das Bibliotecas para as 
universidades como um todo. Além disso, através do estudo de caso, foi possível concluir 
que a nota do curso em questão teve influência da baixa nota obtida pela Biblioteca da 
EBA. Conclusão: O conceito recebido pela Biblioteca Alfredo Galvão, nos indicadores 
bibliografia básica, bibliografia complementar e periódicos especializados impactou a 
nota do curso de Conservação e Restauração. 
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RESUMO: 

 
É dever das universidades públicas agregarem os três pilares da produção de 
conhecimento como princípio através da indissociabilidade da tríade Ensino, Pesquisa e 
Extensão, conforme aponta a Constituição Brasileira de 1988. Nessa perspectiva, o 
presente trabalho tem por objetivo principal apresentar a ação extensionista do 
Laboratório de Informática para Educação (LiPE), suas limitações e desafios, no Projeto 
de Formação de Professores de escolas públicas para utilização da informática, 
contribuindo para aproximar a academia da comunidade em geral, fortalecendo a 
relação universidade sociedade. Para este estudo de caso foi utilizada a metodologia 
participativa baseada nas dimensões críticas, reflexivas e emancipatórias (Thiollent, 2004) 
e no conceito de dialogicidade, através do diálogo problematizador, tendo como base a 
suspensão de ideias preconcebidas e o respeito a opinião tanto do investigado como do 
investigador (Paulo Freire, 1987). O LiPE, unidade do Centro de Tecnologia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), surgiu em 1994 com a finalidade de 
realizar uma prática extensionista através de uma gestão e atuação por meio da 
metodologia participativa (Thiollent). Suas principais áreas de atuação são Tecnologia 
Social com Ênfase em Informática para Educação e Apropriação Digital para 
Trabalhadores, Movimentos Sociais e Empreendimentos Solidários. O projeto de 
Formação Continuada de Professores desenvolvido pelo LIPE é uma das experiências 
bem-sucedidas do programa de extensão da UFRJ, e objetiva a produção de atividades 
educacionais a serem desenvolvidas de forma interativa nas dependências dos 
laboratórios de informática presentes nas escolas, agregando novas práticas ao cotidiano 
escolar. Considerando a vivência e a história da educação nas escolas públicas, os 
desafios de implementação da tecnologia de forma a contribuir na realização de novas 
metodologias no ambiente educacional, enfrentando o mundo novo do digital e 
agregando valores para uma comunidade escolar que consegue transformar o espaço do 
laboratório de informática num espaço de continuação de aprendizagens da sala de aula. 
O Projeto, ao longo de sua jornada, passou por diversas mudanças até chegar ao modelo 
atual, alcançando resultados positivos dentro das expectativas desejadas, por meio da 
metodologia participativa em um ensino que conecta a teoria com a prática, através da 
troca de saberes entre a UFRJ e professores e alunos da rede municipal de ensino do Rio 
de Janeiro. 
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RESUMO: 

 
Um dos principais problemas enfrentados pelos restauradores-conservadores de bens 
culturais para a preservação de acervos documentais e obras de arte em papel são os 
danos causados pela ação de micro-organismos. Fatores de natureza física e química 
podem agir, interferindo no crescimento de populações microbianas em bens culturais, 
levando-se ao que se convencionou chamar de biodegradação. Contaminantes biológicos 
presentes em museus, bibliotecas e arquivos e os efeitos decorrentes das suas 
presenças podem variar em função das situações ambientais e composição do substrato 
onde se instalam degradando peças, objetos, coleções ou mesmo acervos inteiros. 
Insetos e fungos são as causas mais frequentes de problemas biológicos, merecendo 
destaque o fato de que a biodeterioração de obras em papel, documentos de arquivos e 
livros é a mais frequente fonte de degradação detectável em países localizados em áreas 
tropicais e subtropicais, como é o caso de boa parte dos países localizados no Hemisfério 
Sul. A interdisciplinaridade é um imperativo para preservação e salvaguarda destes 
patrimônios, bem como o resguardo da saúde humana. Disciplinas como a Química, a 
Física, a Biologia e diversas outras áreas, respaldam e alicerçam práticas e 
procedimentos em laboratórios de Conservação-Restauração, responsáveis pela 
salvaguarda e manutenção de acervos científicos, históricos, culturais. A Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro/UERJ e o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) 
propuseram um estudo para a descontaminação de uma obra em carvão sobre papel de 
autoria de Candido Portinari, que depois de tratada, retornaria à Exposição - 
lamentavelmente a obra ser perdeu no incêndio de 02 de setembro de 2018. Neste viés, 
neste trabalho apresentaremos dados obtidos após a aplicação da técnica “Radiação 
gama com 137 Cs” no esboço de Candido Portinari “Índios”, carvão sobre papel de 1937, 
pesquisa realizada entre instituições pares, empenhadas na pesquisa, desenvolvimento e 
preservação de bens culturais abrigados em museus brasileiros. 
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RESUMO: 

 
O trabalho analisa os principais esforços depreendidos pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, através de seu órgão especializado, a Diretoria de Relações Internacionais 
(DRI), direcionados à promoção da internacionalização da universidade. Mais 
particularmente, tornaremos nossa atenção a uma ferramenta de internacionalização 
específica, a saber, a assinatura de acordos acadêmicos internacionais, tal como 
operacionalizados pelo sub-setor de Acordos Acadêmicos Internacionais. Em termos 
metodológicos, o trabalho estrutura-se a partir de um estudo de caso cujo diferencial 
assenta-se na credencial de seus autores, todos servidores públicos lotados na Diretoria 
de Relações Internacionais e operadores das políticas de internacionalização da UFRJ. 
Propõe-se a divisão do artigo em duas partes: uma parte conceitual, que apresenta a 
definição de internacionalização e concebe-a como um valor a ser potencialmente 
utilizado pela universidade em benefício próprio e das comunidades, acadêmica e não-
acadêmica; e uma parte mais prática, de cunho descritivo, que resgate a trajetória 
histórica da DRI e apresenta, sinteticamente, as principais atribuições do Setor de 
Acordos Acadêmicos Internacionais, além de fornecer um panorama geral de como os 
acordos em vigência se distribuem por país e objeto. Trata-se, em linhas gerais, de um 
estudo direcionado à análise de significativas iniciativas de internacionalização da UFRJ a 
partir do olhar particular daqueles que participam, in loco, de sua implementação. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho apresenta um relato de experiências acerca do curso de extensão “A 
prática radiofônica como estratégia pedagógica - informação, entretenimento, músicas e 
prestação de serviço a partir da sala de aula”, que foi aprovado no edital RUA 2019.1, 
com objetivo de subsidiar os envolvidos com habilidades e competências para a 
produção de diferentes formatos de programas para rádio. A intenção foi acolher 
estudantes e profissionais de comunicação e áreas afins, além de pessoas interessadas 
em rádio. A ideia surgiu a partir da experiência com os estudantes da disciplina Criação 
Radiofônica, ministrada pelo professor Afonso Cláudio, da Escola de Comunicação da 
UFRJ, em 2017. Naquela ocasião, os participantes foram motivados a produzir 
reportagens radiofônicas com os mais diversos temas. Com isso, foi possível ampliar a 
reflexão, considerando a possibilidade de um curso completo, dividido em cinco módulos 
de ensino. O curso de extensão teve início em abril de 2019 e se estendeu até setembro 
do mesmo ano, e contou com a participação de 22 estudantes. Durante o período, eles 
produziram materiais com base em formatos radiofônicos específicos: pílula, boletim, 
enquete, reportagem e programa ao vivo. Essas peças foram elaboradas de maneira 
individual, apresentadas e discutidas em sala de aula, integrando assim uma espécie de 
portfólio de cada um. Além disso, esses materiais produzidos poderão ser veiculados na 
Rádio UFRJ e em outros canais de comunicação da Universidade. A meta do curso, de 
uma forma geral, foi contribuir na formação pessoal e profissional de seus participantes, 
capacitando-os para produzirem conteúdo educacional para rádio, numa perspectiva 
educomunicativa. 
 



35

 

 

 

TÍTULO: 
A PRECARIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: 
ANÁLISE DO CONDICIONAMENTO NORMATIVO PARA PROMOÇÃO DE CONCURSOS 
PARA TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

AUTOR(ES): Juliana de Souza Rodrigues Feitosa Cândido 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  julianacandido.advogada@gmail.com 

MODALIDADE: POFG ID: 2951 TIPO DE SESSÃO: EXPOSIÇÃO DE PÔSTER 

PALAVRAS-CHAVE: Precarização; Serviço Público; Concurso; Técnicos administrativos 

 
RESUMO: 

 
Este trabalho visa analisar as medidas de austeridade seletiva implementadas pelo atual 
governo federal, por meio da publicação de normas que indicam uma política neoliberal, 
no que se refere à gestão pública e à promoção de concursos públicos para os cargos 
efetivos de técnico-administrativos em educação. Tais medidas impactam na gestão 
universitária, fazendo com que a pesquisa esteja atrelada ao eixo de governança, uma 
vez que influi na precarização do serviço público federal nas Instituições de ensino 
superior. A abordagem sistemática desenvolvida no presente trabalho se justifica em 
virtude da necessidade de renovação dos quadros dos servidores públicos efetivos que - 
após os trinta anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, que determina a 
investidura em cargo ou emprego público por meio da aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos - iniciarão o processo de aposentadoria, gerando 
vacância dentro de um contexto de expansão das Instituições de ensino superior. As 
ações políticas recentes criam obstáculos substanciais à realização de novos concursos. 
Neste cenário o Estado passa ser o principal vetor do capitalismo de difusão social 
dentro do sistema de regras e ações por ele promovidas (DARDOT & LAVAL, 2016; ROSSI, 
et.al., 2018), o que induz o processo de terceirização das atividades administrativas. 
Aponta-se como objeto de estudo as medidas governamentais recentes que têm 
inviabilizado a realização de concurso público para provimento de vagas de cargos 
Técnico-administrativos na Universidade Federal do Rio de Janeiro nas alterações 
propostas no Decreto nº 9.739 de 28 de Março de 2019, o qual revoga o Decreto nº 6.944 
de 21 de agosto de 2009. Pretende-se, portanto, investigar quantitativamente a 
necessidade de reposição de vagas efetivas e as contratações de trabalhadores 
terceirizados para garantir a gestão e a continuidade dos serviços públicos na UFRJ e 
qualitativamente como essas normativas inviabilizam essas iniciativas. A caracterização 
da falta de mão-de-obra que não dependeria das vacâncias, haja vista a expansão 
universitária, unida às políticas de cortes orçamentários ao MEC e a publicação do 
Decreto nº 9.739/2019 permitem que sejam demonstrados os efeitos negativos na 
execução do serviço público, apontando que as contratações indiretas serão resultado 
das normas publicadas. Entende-se que há uma mudança de paradigma originário do 
Poder Executivo em relação à execução dos serviços públicos, a renovação dos quadros 
de servidores públicos federais e, em consequência, na forma de gestão pública do corpo 
técnico administrativo afetos à Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. 
 



36

 

 

 

TÍTULO: 
A REAL CONTRIBUIÇÃO DO CONTROLE, DA GOVERNANÇA, DA ACCOUNTABILITY E DA 
TRANSPARÊNCIA PARA A TOMADA DE DECISÃO NO INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

AUTOR(ES): Silmara Silva 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  silmaram.nascs@hotmail.com 

MODALIDADE: POFG ID: 2950 TIPO DE SESSÃO: EXPOSIÇÃO DE PÔSTER 

PALAVRAS-CHAVE: UFRJ; Accountability; Transparência; Governança; Controle 

 
RESUMO: 

 
O Instituto de Ginecologia (um dos braços fortes e atuantes do complexo hospitalar da 
primeira faculdade de medicina do Brasil) é uma Unidade Gestora – UG, ou seja uma 
unidade com autonomia para gerir sua parcela do orçamento participativo e os demais 
orçamentos que por ventura venha a receber, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ, o que faz dela um excelente campo de análise da implementação e aplicação das 
modernas e boas práticas de governança, Accountability, transparência e controle na 
Administração Pública. O objetivo desta pesquisa é avaliar os níveis de controle e 
governança existentes no IG e suas contribuições para a tomada de decisões no instituto, 
bem como apresentar soluções relacionadas a Accountability que possam auxiliar na 
criação de um alto grau de transparência dentro da unidade gestora. Para isso será 
necessário observar detalhadamente como se dá o desenvolvimento das funções 
administrativas da instituição; distinguir seus sistemas internos de controle e 
comunicação; e diagnosticar possíveis gargalos presentes no plano operacional da 
mesma. Este trabalho é fruto de observações, análises e visitas de campo; entrevistas 
com servidores do instituto incumbidos da fluidez operacional dos setores de compras, 
almoxarifado, patrimônio e financeiro e de pesquisas bibliográfica e documental 
necessárias para embasar e discutir a correlação entre os conceitos de Accountability, 
governança, controle e transparência. Os resultados apresentados neste trabalho 
buscam identificar e orientar possíveis soluções práticas para os problemas de controle e 
ausência de transparência encontrados dentro dos setores ponderados em pesquisa. 
Tudo isso, tendo em vista as dificuldades reais de gerir uma unidade hospitalar com esse 
escopo e relevância dentro da sociedade. 
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RESUMO: 

 
Muitos não se dão conta da importância do trabalho de revisão em um texto, seja ele 
qual for, inclusive os institucionais. Tanto que a figura do revisor de textos já se tornou 
praticamente inexistente em redações de jornais e algumas instituições, públicas ou 
privadas. O fato é que não podemos apenas confiar na ferramenta de corretor 
ortográfico do Word. Um texto perfeito exige mais. Ter uma pessoa que, com outros 
olhos, de preferência mais aguçados, possa reler um texto e “caçar erros e incoerências” 
é primordial. Mas nem sempre isso é possível, conforme sabemos. Como profissionais 
com experiência na área, lotados na Coordenadoria de Comunicação (Coordcom) da 
UFRJ, nosso objetivo neste Sintae é de, mesmo rapidamente, compartilhar algumas dicas 
principais de como proceder para melhorar a escrita dos mais diversos materiais textuais 
que circulam pela UFRJ. Não iremos, obviamente, dar uma aula de sintaxe, morfologia e 
semântica, partes específicas da gramática da língua portuguesa. Pretendemos, no 
entanto, nos ater a um pequeno apanhado de temas sobre como escrever melhor, com 
mais concisão, clareza e harmonia, mostrando deslizes na construção de um período, por 
exemplo, e as características de um bom texto, aquele que é eficaz em seu objetivo. É 
preciso que todos entendam que a construção de um texto, do menor ao maior, passa 
por certas “regrinhas básicas” que podem ser facilmente assimiladas por qualquer 
público, até aquele que não está tão acostumado a ler ou escrever. Nós, como revisores 
na UFRJ, planejamos, assim, compartilhar com a comunidade universitária um pouco dos 
nossos saberes a fim de ajudar a tornar os textos mais prazerosos ao serem lidos, mais 
claros para serem compreendidos. Se não temos como contar com um revisor de textos 
em cada setor desta enorme Universidade brasileira, podemos pelo menos mostrar ao 
público interessado no assunto ideias-chave com as quais trabalha o revisor para 
transformar o confuso em algo mais coeso. 
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RESUMO: 

 
Assumindo que a sociedade atual está imersa em um mundo altamente tecnológico, e 
considerando também que a Educação no Brasil ainda se encontra bastante atrasada, e 
que, nesse cenário, emerge a modalidade de Educação a Distância (EAD), a presente 
pesquisa que aconteceu no primeiro semestre de 2018, teve como objetivo principal 
analisar como a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) contribui 
pedagogicamente nos cursos oferecidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
através do Consórcio CEDERJ. A relevância da pesquisa reside no fato de que a EAD é 
uma modalidade de ensino que ainda requer aprimoramento, sobretudo no tocante às 
tendências e desafios que envolvem sua credibilidade, uma vez que a Educação a 
Distância, embora atualmente se imponha como uma realidade consolidada, 
principalmente devido ao seu caráter bidirecional, ainda é objeto de amadurecimento, 
pois está condicionada às variáveis que a Tecnologia da Informação impõe. Porém, 
Tecnologia e Informação são realidades totalmente consolidadas no mundo atual, e a 
Educação não poderia se furtar de se inserir nessa realidade. Os ambientes virtuais estão 
concretamente solidificados na Educação, e especialmente no Centro de Educação 
Superior a Distância do estado do Rio de Janeiro - CEDERJ, que é formado por um total de 
32 pólos, ou seja, uma estrutura de grande vulto, que adota a plataforma Moodle como 
ferramenta pedagógica que viabiliza os cursos, e que permite utilização integrada dos 
pares. Dessa forma, esta pesquisa, que se classifica como descritiva, utilizou o estudo de 
caso para, de forma quanti-qualitativa, atender aos objetivos propostos. Para tanto 
utilizamos, como instrumento de coleta de dados, 2 tipos de questionários compostos 
por perguntas abertas e fechadas disponibilizados na plataforma do CEDERJ e/ou 
enviados via e-mail. Um deles respondido por 143 alunos dos cursos de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, Licenciatura em Física e Licenciatura em Química; e outro por 54 
integrantes da equipe pedagógica dos mesmos cursos. A pesquisa constatou através de 
aproximadamente 50% dos participantes da pesquisa de ambos os grupos, que o fator 
disciplina é fundamental; ratificou as TICs como um diferencial na vida dos participantes, 
e a interação (ou a falta dela) como um elemento central em EAD. Assim, a pesquisa 
recomenda, entre outros, investimentos em tecnologia de ponta (hardware, software e 
internet), para que as formas de interações virtuais que acontecem através de chats, e-
mails, vídeoaulas e fóruns, ocorram cada vez mais efetivamente visando aperfeiçoar a 
integração dos sujeitos. 
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RESUMO: 

 
O presente artigo tem por objetivo analisar a transparência pública do orçamento 
participativo, que permite influenciar e decidir sobre o uso do recurso público, e o acesso 
ao planejamento orçamentário da universidade, conduzido pela Pró - Reitoria de 
Planejamento, desenvolvimento e finanças (PR3), da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ, no eixo temático de orçamento, no âmbito da Gestão Pública. A 
transparência pelo viés da Lei de acesso a informação – LAI – N.º 12.527/2011, impõe a 
disponibilidade e a facilidade de acesso às informações públicas e possibilita uma 
participação ativa da sociedade nas ações governamentais. A problemática desta 
pesquisa busca identificar se as informações relativas ao orçamento da UFRJ – PR3, estão 
disponibilizadas conforme os preceitos da legislação em vigor. Para além de cumprir a 
legislação, justifica-se esta pesquisa por fortalecer a metodologia do orçamento 
participativo junto ao corpo social da UFRJ e aprimorar a publicização dos gastos públicos 
no Brasil, contribuindo, assim, para uma reflexão das ferramentas de controle e a 
autonomia das universidades. A metodologia utilizada classifica esta pesquisa como 
exploratória e de revisão documental. Os resultados da pesquisa demonstram que a 
transparência estimula a participação social e o controle sobre o orçamento público, e 
consequente aprimoramento do uso dos recursos orçamentários, estão relacionados 
diretamente à LAI e a gestão participativa. A LAI atenderá seus objetivos na medida em 
que o cidadão tiver a consciência de seu papel primordial na busca e no 
acompanhamento da informação. A participação na elaboração do orçamento induz a 
um maior comprometimento e responsabilidade com os gastos públicos. Neste aspecto, 
a universidade constitui um locus privilegiado para que a transparência se concretize, 
uma vez que o corpo social é relativamente homogêneo e informado sobre a instituição. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho teve como objetivo validar o instrumento de avaliação utilizado no projeto 
dos Cursos de Línguas Abertos à Comunidade, o CLAC da Faculdade de Letras, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram adotadas duas abordagens avaliativas: a 
primeira centrada em especialistas e a segunda, centrada em consumidores. O quadro 
de critérios para julgamento foi construído com a finalidade de propiciar uma análise 
fidedigna por parte dos especialistas de modo que possibilitasse a avaliação do 
instrumento. Levou-se em consideração a apresentação, o título e as instruções, em 
seguida manteve-se a divisão do instrumento em seis blocos, a saber: Dados de 
Identificação, Avaliação de Infraestrutura, Avaliação do Monitor(a), Autoavaliação e 
Outras informações. Para cumprir estas etapas foram feitas duas validações, a validação 
técnica e a validação de conteúdo. Na primeira, dois especialistas técnicos avaliaram o 
instrumento conforme os seguintes critérios pré-determinados: clareza, ordenação, 
simplicidade, duplicidade e disposição da informação (layout). Na segunda validação, 17 
especialistas de conteúdo utilizaram os critérios estabelecidos: relevância, precisão, 
suficiência, adequação, para avaliar o instrumento. Nos dois julgamentos, os 
especialistas chegaram à conclusão de que no instrumento existem mais pontos 
positivos do que negativos. Após terem sido realizadas as adequações necessárias, o 
instrumento original foi reformulado a fim de ser aplicado ao público-alvo do projeto. 
Foram realizados, então, testes prévios com alunos selecionados de turmas de níveis 
finais de seus respectivos cursos de idiomas do projeto. Antecipadamente, foi enviado 
por email, por meio do google forms, um link com o instrumento. Foram analisadas, 
então, as sugestões dos alunos participantes e ajustou-se o instrumento, considerando 
as colocações/indicações possíveis de serem feitas, uma vez que houvesse pertinência 
com as perguntas. Consideraram-se quase todas as observações e indicações, para se 
adequar e melhorar o instrumento. As sugestões indicadas pelo grupo de stakeholders, 
originaram mais uma adequação do instrumento, com o intuito de atender as 
necessidades apontadas pelo público-alvo. A partir desta nova adequação, recomendou-
se que o instrumento está apto a ser aplicado aos demais alunos do projeto. Como 
estratégias se incluem: a divulgação e o esclarecimento da importância do processo 
avaliativo e da participação efetiva dos grupos envolvidos, principalmente, aqueles a 
quem se destina esta prestação de serviços e ainda o reforço da necessidade da 
aprendizagem por meio da troca de experiências entre todos os grupos – professores-
orientadores, monitores de idiomas e alunos – nos demais eventos do CLAC. 
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RESUMO: 

 
O conhecimento da origem dos cursos e/ou centros administrativos dos usuários dos 
restaurantes universitários da UFRJ (RU) é de extrema importância para o Sistema 
Integrado de Alimentação da UFRJ (SIA), a fim de conduzir o dimensionamento dos 
restaurantes universitários, identificar a abrangência geográfica de atendimento dos RU 
e ajudar na elaboração e atualização do plano diretor para a expansão do SIA. Para isso, 
durante o almoço no restaurante universitário da faculdade de Letras, foi realizada uma 
pesquisa através de entrevista direta, na qual era perguntado ao participante se era 
estudante ou servidor do prédio de Letras, podendo ser a resposta “sim” ou “não”. Em 
caso de resposta negativa, foi perguntado de qual prédio e em seguida: “Porque decidiu 
almoçar nesse restaurante universitário?”. Dessa forma, foi especificado de onde aquele 
comensal teria vindo, seguido do motivo ao qual escolheria aquele R.U. A pesquisa foi 
realizada durante o período do almoço do dia 06 de junho de 2019, em ciclos de 30 
minutos de atendimento (11h00min às 11h30min; 12h00min às 12h30min; 13h00min às 
13h30min), para que fosse possível analisar, em diferentes intervalos de tempo, a 
incidência da origem dos usuários do RU. Foi verificado que 113 pessoas (37,67% do total 
de clientes atendidos) eram alunos ou servidores do prédio de letras, enquanto 187 
(62,33% do total de clientes atendidos) eram de outros prédios ou centros. Com relação 
aos usuários não lotados no prédio da Faculdade de Letras, foi possível verificar que 
49,8% eram do CT, 22,7% da Reitoria, 7,5% do CCMN e 9% de outros centros não 
relatados durante a pesquisa. Com relação ao motivo da escolha do RU LETRAS, 42,69% 
informaram ser devido a problemas com o sistema de agendamento do RU do Centro de 
Tecnologia da UFRJ (prédio próximo a faculdade de Letras, que também tem um RU), 
49,62% por ser mais próximo do local de estudo ou trabalho, 2,69% porque acredita que 
o tempo de espera de fila é menor nesta unidade, 3,85% por relatar mais conforto na 
hora da refeição e 1,15% devido a outros motivos. Ao total 300 pessoas foram 
entrevistadas (30,8% do total de atendimentos no almoço deste dia). Os resultados da 
pesquisa constataram que mais da metade dos clientes atendidos neste dia não eram 
estudantes nem servidores do prédio de Letras, sendo a maioria deles do Centro de 
Tecnologia e Reitoria. 
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RESUMO: 

 
A proposta apresenta relato de experiência de Tecnologia Assistiva para o módulo 
Gondwana do “Museu de Geodiversidade (MGeo)”, dando continuidade a estudo anterior 
com vistas a abordar aspectos não tratados. Esta segunda parte consiste na produção de 
recursos de Tecnologia Assistiva. No momento, foram construídos: uma prancha de 
comunicação contendo os itens do Módulo Gondwana, utilizando-se do software 
Prancha fácil; dois mapas táteis em papel vegetal associado a etiquetação em Braille e 
uso de boleador; um quebra-cabeças com material reciclável; uma prancha de 
comunicação com pictogramas utilizando-se do software Arasaac; cinco pranchas de 
avaliação associando a etiquetação em Braille para título e opções de respostas (uso do 
software AraBoard); utilização de aplicativo QR Code para possibilitar o acesso por 
telefonia móvel. Encontra-se em fase de elaboração a construção de jogos interativos. 
Estas ações objetivam tornar o MGeo um museu inclusivo. A proposta caminha em 
consonância com o Plano Nacional de Cultura que assevera que o “acesso à arte e à 
cultura, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e condição 
fundamental para o exercício pleno da cidadania e para a formação da subjetividade e 
dos valores sociais”. Esse direito esbarra em barreiras que comprometem sua efetivação 
e apartam pessoas com deficiência e demais condições específicas dos equipamentos e 
espaços culturais. O espaço de Gondwana é composto por mapas originais doados, 
mapas impressos, utilizados durante o projeto, livros de referência na área, amostras de 
rochas, minerais, fósseis e minérios dos continentes com 200 milhões de anos. Esse 
acervo está disponível para os públicos especializado e leigo conhecerem a história 
antiga do território e sua evolução. Apesar dos avanços obtidos desde a criação do 
projeto, o espaço e a exposição não estão completamente acessíveis. A conjuntura é 
adversa, com congelamento de investimentos e precarização de espaços, serviços, 
direitos, relações de trabalho, dentre outras situações. A trajetória rumo ao acolhimento 
de todas as pessoas que queiram conhecer o espaço do MGeo ainda é longa e árdua. 
Tornar acessível equipamentos sociais como museus é ressignificar estes símbolos da 
Cultura, tornando-os espaços de resistência e democracia e garantir a inclusão social e a 
cidadania para todos. 
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RESUMO: 

 
A exposição direta ou indireta de um profissional a fluidos corporais contendo material 
orgânico de um paciente são conhecidos como acidentes biológicos. Estes acidentes são 
considerados casos de emergência médica, uma vez que, para se obter maior eficácia, as 
intervenções para profilaxia necessitam ser iniciadas logo após sua ocorrência. A Seção 
de Saúde do trabalhador, com funcionamento de segunda a sexta feira das 7h às 15h, 
atua no atendimento e acompanhamento de todos os acidentes biológicos ocorridos na 
unidade e na faculdade de Odontologia. Quando o acidente ocorre fora do horário de 
funcionamento da DRH/SESAT o profissional deverá procurar o setor de Doenças Infecto 
Parasitárias, onde receberá todas as orientações. O acidentado deverá comparecer ao 
DRH/SESAT no 1º dia útil subsequente. Portanto todo acidente com material pérfuro-
cortante é comunicado ao DRH/SESAT e o formulário de Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação enviado ao Serviço de Epidemiologia do HUCFF que inicia a 
tramitação dos dados gerados para as três esferas governamentais. A justificativa de 
traçar um perfil epidemiológico com os dados apresentados ao DRH/SESAT se baseia na 
relevância em propostas que podem contribuir para minimização dos índices 
encontrados. Foram 135 profissionais acidentados entre julho de 2018 e julho de 2019: 
65 da área médica, 19 da área odontóloga, 32 da área de enfermagem, 5 da área de 
serviços gerais, 2 da área biomédica, 7 da área de patologia clínica, 2 da área de farmácia, 
1 motorista, 1 da Inaloterapia e 1 da fisioterapia. O mês com maior número de casos foi 
outubro de 2018 com 18 casos, e o material causador de maior incidência foi a utilização 
de agulha sem lúmen, bem como incidências de fluido com sangue. Foi observado que a 
maioria dos acidentes acontecem em final de plantão, em aplicações de subcutâneos e 
procedimentos cirúrgicos. Observa-se uma grande evasão no acompanhamento pós 
acidente, o que causa falhas no envio às esferas governamentais. Consideramos 
fundamental que sejam incluídas propostas de conscientização de acompanhamento, 
palestras de prevenção itinerante, inclusão de palestras no início da residência 
multiprofissional e no início do ano letivo dos graduandos em medicina e odontologia 
que começarão suas atividades com material pérfuro-cortante. Por fim a conscientização 
dos gestores é fundamental para uma campanha eficaz de biossegurança. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho traz o relato de experiência sobre o acompanhamento acadêmico 
aos beneficiários da Assistência Estudantil da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 
Um instrumento proposto a ampliar e democratizar as condições de permanência dos 
discentes, reduzir a evasão e a retenção, baseando-se nos objetivos do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil, como previsto no decreto 7.234/2010. Nesse contexto, 
o objetivo deste trabalho é contextualizar as mudanças nos últimos cinco anos no 
processo do acompanhamento acadêmico realizado pela assistência estudantil no 
campus Manaus – UFAM. A metodologia adotada caracteriza-se como qualitativa, do tipo 
descritiva, compreendendo também o enfoque em pesquisa documental e no relato de 
experiência. Sobre o acompanhamento acadêmico é importante ressaltar duas etapas: 
mensal por meio da leitura do Relatório de Atividades Acadêmicas do beneficiário e 
semestral através do Relatório de Desempenho Estudantil, disponível em sistema próprio 
da Universidade e/ou outros instrumentos que se julguem necessários, visando assim 
avaliar o alcance dos critérios previstos nos Editais, bem como propiciar orientações 
conforme cada situação apresentada pelos discentes beneficiários da assistência 
estudantil. Referente ao relatório de Atividades Acadêmicas de 2014 a 2016, o 
acompanhamento apresentava-se como um formulário físico com campos a serem 
preenchidos: atividades acadêmicas desenvolvidas, dificuldades encontradas durante o 
mês dentre outras informações. Em 2017, utilizou-se a plataforma do GoogleForms para 
o envio dos relatórios com acréscimo no Relatório dos subitens de cada campo anterior 
e, no ano de 2018, vinculou-se o preenchimento do Relatório ao usuário do sistema e-
campus. Sobre o acompanhamento semestral, os critérios acadêmicos foram alterados 
no decorrer dos anos considerando a otimização do processo. Em 2014, 2015 e 2016 
solicitava-se a matrícula dos discentes em no mínimo 60% dos créditos de cada período 
letivo, conforme o currículo do curso; em 2017 o percentual adotado foi de 70%. A partir 
de 2018, passou a ser o quantitativo de disciplinas e não mais o percentual. Referente a 
outro critério, em 2014, o discente deveria apresentar coeficiente de rendimento 
acumulado igual ou superior a 5,0; e nos anos entre 2015 e 2017, adicionou-se à redação 
que o discente que possuía, no momento de ingresso no auxílio, coeficiente inferior a 
5,0, deveria demonstrar coeficiente superior ao do ingresso. A partir de 2018, simplificou-
se o método para o coeficiente de rendimento acumulado superior ao ingresso no 
auxílio. Um cenário de mudanças, em que há melhorias ao acompanhamento acadêmico 
pedagógico, incluindo resultados positivos aos beneficiários da assistência estudantil da 
UFAM. 
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RESUMO: 

 
O Programa de Acompanhamento ao Servidor em Estágio Probatório é desenvolvido pela 
Seção de Prevenção Sócio-Funcional, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da 
Universidade Federal Fluminense. O Programa é desenvolvido desde o ano de 2006, com 
a proposta de realizar um trabalho de acolhimento e acompanhamento ao novo 
servidor, a partir da liberação de realização de concurso público. O presente trabalho 
vincula-se ao eixo proposto uma vez que relata uma experiência de trabalho, relacionada 
à gestão de pessoas. Objetivo: Estabelecer vínculo com o servidor em estágio probatório 
objetivando ser uma referência na instituição a fim de orientá-lo e acompanhá-lo nas 
suas atividades de trabalho. Metodologia: O Programa é constituído pelas seguintes 
etapas: planejamento das vagas de convocação para o concurso; apresentação da SPSF 
na convocação dos candidatos, realização dos grupos de convocação para subsidiar o 
processo de lotação e o início do acompanhamento, participação da reunião de lotação 
com vistas a fornecer subsídios sobre as relações de trabalho na universidade e 
acompanhamento dos servidores durante os três anos do estágio probatório por meio 
de e-mails e encontros anuais com os servidores. Resultados e Discussão: Atualmente, o 
Programa acompanha 347 servidores em estágio probatório, sendo 117 ingressantes no 
ano de 2016, 230 do ano de 217 e 64 ingressantes no ano de 2018. No ano de 2019, com 
a realização do concurso, foram convocadas 191 pessoas nas vagas destinadas à ampla 
concorrência, 48 pessoas nas vagas referentes às ações afirmativas e 15 convocadas nas 
vagas destinadas às pessoas com deficiência. Como parte das atividades que compõem o 
Programa, foram enviados os emails de acompanhamento dos servidores em estágio 
probatório, bem como foi realizado o I Encontro de Servidores em Estágio Probatório, 
realizado com os 21 grupos de convocação. Considerações Finais: Entende-se que o 
Programa contribui para o processo de acesso à informação, de reflexão sobre as 
relações de trabalho, e do papel do servidor público em uma Universidade pública. Essas 
ações ocorrem por meio das discussões estabelecidas nos grupos de convocação e nos 
encontros com os servidores em estágio probatório. No decorrer do acompanhamento, a 
Seção entende que ela pode se tornar um recurso e uma referência para os servidores 
em estágio probatório em suas demandas ligadas às relações de trabalho, como também 
um espaço para subsidiar as ações da área de Gestão de Pessoas, a partir das demandas 
apresentadas nos acompanhamentos do Programa. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um sistema de 
informação, na Internet, que busca agilizar a tramitação de processos de requisições de 
alunos de cursos de graduação da Escola Politécnica da UFRJ. Muitos processos 
acadêmicos que tramitam fisicamente por diferentes setores de uma instituição 
consomem tempos e esforços no seu transporte, causando demora no seu 
processamento. Tecnologias computacionais apresentam recursos que podem ajudar a 
minimizar estes problemas e que podem trazer maior agilidade na tramitação, no 
processamento e no resgate destes documentos. Este trabalho apresenta o 
desenvolvimento e a implementação de um sistema de informação, na Internet, que 
busca agilizar a tramitação de processos de requisições de alunos de cursos de 
graduação da Escola Politécnica da UFRJ. O produto desenvolvido recebeu o nome de 
SisReq – Sistema de Requisições. O ponto de partida para o desenvolvimento deste 
sistema foi o mapeamento do fluxo do documento Processo, descrevendo por onde este 
tramita, com quem interage e quais ações são realizadas. Posteriormente este mapa foi 
analisado e otimizado, dando origem a um novo mapa do fluxo do documento Processo. 
A partir das novas informações, um sistema na Internet foi desenvolvido. Para a sua 
implementação foram utilizados os softwares livres Linux, PHP e o banco de dados 
MySql. Estes são softwares amplamente utilizados no mercado. Na implantação deste 
sistema, seus usuários foram treinados, materiais de apoio foram disponibilizados e 
equipe de suporte esclareceu dúvidas. Agora, o aluno solicita suas requisições pela 
Internet, o coordenador do curso as recebe e emite seus pareceres, a comissão de 
coordenadores os analisa e a secretaria acadêmica conclui o processamento, realizando 
as finalizações no sistema acadêmico. Com o novo sistema, não existe mais papel. Todo 
o documento Processo tramita de forma eletrônica e, após o clique do mouse, passa 
para o outro setor. A adoção do formato eletrônico permitiu a visualização simultânea 
dos documentos, possibilitou maior facilidade na sua localização destes e maior agilidade 
na sua tramitação. 
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RESUMO: 

 
A tomada de decisão nas instituições públicas nacionais comumente segue a lógica 
hierárquica-burocrática; o poder de agenda e das deliberações está concentrado nas 
‘castas’ superiores da burocracia. Nas instituições de ensino superior a classe docente 
concentra esse poder. Apesar da LDB 9394/1996 possuir em suas diretrizes ampla 
abertura para o fomento das decisões em caráter democrático, as estruturas e 
instituições herdadas de um passado autoritário carecem ainda desse espírito em 
sentido amplo, isolando parte da comunidade acadêmica da participação da vida 
universitária. No caso da USP, os técnicos administrativos possuem representação 
mínima em diversas instancias deliberativas. O clima organizacional gerado é altamente 
desfavorável: descontentamento permanente, descrença na capacidade dos 
representantes de influenciar decisões, distanciamento da vida política. Tal conjuntura 
não contribui para o enriquecimento profissional dos trabalhadores da universidade, 
além de gerar perdas organizacionais e distanciar a organização do seu caráter público. 
Buscando alterar esse cenário, servidores técnicos da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP propuseram em 2015 à sua direção a criação de uma Comissão 
Eleitoral Permanente (CEP), imbuída de atuar de forma propositiva nos processos de 
escolha de seus representantes. Os objetivos iniciais com a criação da CEP era 
requalificar todo o processo reaproximando eleitores das urnas, fomentando o interesse 
de potenciais candidaturas, melhorando a comunicação e a transparência e resgatando a 
confiança do eleitorado e o espírito democrático. Foram utilizadas metodologias práticas 
visando a crescente modernização dos processos: utilização com maior eficiência dos 
canais de comunicação existentes (murais, boletins informativos, etc.) para divulgar os 
processos e seus resultados; criação de painéis contendo informações de instâncias e de 
candidatos; fomento ao debate público entre candidatos; incorporação de ferramentas 
eletrônicas de votação e apuração; sistematização de todas as etapas dos processos. 
Após 4 anos de trabalho, muitos resultados já puderam ser empiricamente observados: 
aumento no comparecimento do eleitorado e no número de candidaturas apresentadas; 
aumento da percepção de transparência por parte da comunidade interna; crescimento 
do interesse dos servidores técnicos sobre os assuntos gerais da vida institucional; 
intensificação do diálogo ‘representantes-representados’; melhoria da percepção do 
eleitorado em relação a qualidade das representações; ampliação do número de 
representações da categoria nas diversas instâncias institucionais; simplificação das 
etapas dos processos e diminuição do volume documental. Ainda que a pretensão 
democrática não tenha sido alcançada idealmente, a aposta de intervenção propositiva 
nos processos eleitorais claramente trouxe ganhos de transparência e confiança, 
melhorando o diálogo, a convivência interna e também o clima organizacional. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho é resultado de uma proposta lançada acerca do papel social das 
Organizações Não Governamentais (ONGs), com recorte para o trabalho de educação em 
saúde, durante a disciplina de Prática de Pesquisa, do curso de doutorado em Educação 
da Universidade Estácio de Sá, vinculada à linha de pesquisa de Políticas Educacionais e 
as relações entre os diferentes espaços formativos. O objetivo maior do estudo consistia 
em buscar no terceiro setor organizações não governamentais (ONGs) que atuassem e 
desenvolvessem atividades relacionadas com a temática de Educação em Saúde. Após a 
busca no site da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (ABONG), 
optou-se pela ONG denominada Casa da Mulher Trabalhadora (CAMTRA), fundada em 
1997, para ser objeto da pesquisa. A CAMTRA é uma organização feminista, que tem 
como missão ir ao encontro de outras mulheres com a perspectiva de colaborar para a 
promoção de seus direitos e para o fortalecimento de sua autonomia, que almeja como 
missão ser reconhecida como uma organização feminista de referência na defesa dos 
direitos das mulheres e no desenvolvimento de novas tecnologias sociais, situada na 
cidade do Rio de Janeiro no centro da cidade. A pesquisa teve a finalidade de analisar de 
que forma os serviços disponibilizados pela instituição eram oferecidos à população 
destinatária atendida pela ONG em questão. O instrumento utilizado na pesquisa foi 
uma entrevista semiaberta, na qual havia diversas questões disparadoras acerca do 
trabalho ali desenvolvido, com o objetivo de articular o processo educativo desenvolvido 
pela ONG com a literatura que fundamenta a criação e objetivos das Organizações não 
Governamentais (ONGs). Os textos acadêmicos lidos e analisados durante o decorrer da 
disciplina de prática em pesquisa, somados a textos complementares de autores com 
expertise no tema, de livre escolha dos doutorandos, compuseram o corpus teórico de 
nossa pesquisa. Após fazer análise da proposta de atuação da ONG CAMTRA, pode-se 
perceber que a mesma desenvolve um trabalho pautado na proposta de educação em 
saúde com mulheres trabalhadoras, uma vez que o seu trabalho apresenta propostas 
articuladas e fundadas em projetos sociopolíticos e culturais de caráter emancipatórios. 
Cabe esclarecer que essa pesquisa dispõe da autorização dos responsáveis pela 
Instituição Casa da Mulher trabalhadora (CAMTRA)  para a apresentação e divulgação dos 
resultados obtidos ao público. 
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RESUMO: 

 
Esta reflexão é parte de uma dissertação em andamento e tem como objeto de 
investigação a troca de correspondência ocorrida entre a escritora e jornalista, natural de 
Juiz de Fora/MG, Cosette de Alencar (1918-1973) e a poeta e ensaísta, natural de Campo 
Belo/MG, Laís Corrêa de Araújo (1927-2006), no ano de 1969. Este documento identifica e 
analisa a importância da epistolografia para os estudos literários a partir dos arquivos 
pessoais das referidas escritoras, bem como os componentes literários e culturais que 
podem ser encontrados em seus respectivos arquivos. Visando à construção desta 
comunicação (e da dissertação), parte dessa pesquisa foi desenvolvida no Museu de Arte 
Murilo Mendes (MAMM), administrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 
cujos documentos estão depositados no Acervo da Família Alencar no Fundo da titular. 
Outros dados foram localizados e coletados no Acervo de Escritores Mineiros (AEM), 
administrado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, 
cujos documentos pertencem ao Acervo da Família Ávila no Fundo da titular. O conjunto 
documental data de 07 de janeiro de 1969 a 17 de dezembro de 1969. Este trabalho 
constitui uma ação do Projeto de pesquisa Arquivos literários: memória, resgate e 
preservação, devidamente registrado no CNPq, liderado pela Prof. Dra. Moema 
Rodrigues Brandão Mendes, e sediado no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora 
(CES/JF).  A metodologia aplicada foi exploratória, bibliográfica e documental, 
consultando fontes primárias e secundárias que se fizeram necessárias para a 
elaboração destas notas. Fundamentaram esta pesquisa as teorias que envolvem os 
estudos de Arquivos pessoais depositados em instituições públicas e a Crítica genética, 
sob o olhar da Epistolografia, apoiados nas teorias literárias. Para o embasamento 
teórico, utilizaremos os seguintes estudiosos: Moema Rodrigues Brandão Mendes (2016), 
Marco Antônio de Moraes (2009), Matildes Demétrio dos Santos (1998), entre outros. 
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RESUMO: 

 
Entre as subdivisões do campo da Acessibilidade, a exemplo da Física e da 
Comunicacional, o desenvolvimento da Atitudinal costuma ocupar lugar de pré-
requisito para um melhor sucesso na tarefa de reversão dos processos 
antidemocráticos de transformação de diferenças em desigualdades no caso das 
Pessoas com Deficiência. O seguinte artigo busca difundir e introduzir conceitos que 
favoreçam o desenvolvimento da Acessibilidade Atitudinal e desfaçam equívocos entre 
matrizes interpretativas sobre a deficiência, especialmente a diferença entre a tragédia 
pessoal da hegemônica Matriz Integracional e a noção das barreiras sociais pela Matriz 
Inclusiva. Apresentaremos diferenças entre a construção do direito específico da 
pessoa com deficiência sob uma perspectiva liberal de mercado de acessibilidade e sob 
a perspectiva social de construção de conhecimento e ações afirmativas; a diferença 
entre o modelo adaptativo e o desenho universal; a desinstitucionalização das pessoas 
com deficiência dos campos da saúde e da educação exclusiva; a invisibilidade social da 
deficiência e a dinâmica de invisibilidades para certas deficiências; sensibilizações e seu 
equívocos; gradações da acessibilidade, fluxos das lesões e elasticidades das 
deficiências; e problematizações da linguagem na perspectiva de erro ou falta do termo 
deficiência e a consequente não solucionabilidade das mudanças dos termos de 
designação, mesmo na adoção do termo Pessoa com Deficiência. 
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RESUMO: 

 
Queda é um evento que pode ocorrer em qualquer local no âmbito hospitalar, seja com 
pacientes internados ou a nível ambulatorial. Esse evento indesejável pode contribuir 
para o aumento do tempo de permanência hospitalar bem como a ocorrência de 
internações não programadas que contribuem para o aumento dos custos assistenciais. 
O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), publicado na Portaria do MS no 
529 de 1/4/15, preconiza a implantação da cultura da segurança e destaca a 
obrigatoriedade dos mesmos em monitorar e prevenir os danos resultantes da 
assistência à saúde. Objetivos: Reduzir a ocorrência de queda e os danos dela 
decorrentes e produzir um ambiente seguro para os pacientes dentro da instituição. 
Metodologia: Relato de experiência que descreve a trajetória do grupo de prevenção de 
queda para elaborar os 3 protocolos de prevenção de queda. Os protocolos possuem 
informações necessárias para que seja realizado atendimento seguro ao paciente, além 
de conhecimentos para os profissionais que atuam em várias áreas do hospital 
universitário. Resultados: Os protocolos foram elaborados de acordo com as orientações 
do Ministério da Saúde. O protocolo de Avaliação do risco de queda tem como objetivo 
reduzir a ocorrência de quedas de pacientes e os danos decorrentes deste incidente a 
partir da avaliação de risco de queda e da identificação dos fatores contribuintes, essa 
avaliação é realizada no momento da admissão e sua aplicação é realizado nos setores 
de internação e do serviço de intercorrências clínica e cirúrgica (SICC). O protocolo de 
Prevenção de queda tem o objetivo de padronizar as condutas da equipe 
multiprofissionais para a prevenção de queda e danos decorrentes deste incidente. As 
medidas gerais para a prevenção de queda são destinadas a todos os pacientes e as 
medidas específicas voltadas para o paciente de médio e alto risco de queda e sua 
aplicação ocorre em todos os setores do hospital. O protocolo de Notificação de queda 
tem como objetivo orientar a equipe de saúde para notificação do incidente de queda, 
propiciar a investigação dos fatores contribuintes para o incidente e implementar ações 
que colaborem para a não ocorrência deste incidente. Conclusão: Observamos boa 
adesão dos profissionais quanto a notificação e prevenção de quedas e a melhoria das 
informações sobre as medidas de prevenção de queda. 
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RESUMO: 

 
As diretivas antecipadas de vontade (DAV) se constituem como um gênero de 
documentos de manifestação de vontade para cuidados e tratamentos médicos futuros 
que uma pessoa deseja receber e compreendem duas manifestações: testamento vital e 
mandato duradouro. O propósito deste estudo é realizar o levantamento dos códigos de 
ética dos profissionais da área de saúde que atuam com clientes na terminalidade, 
identificar se existe a abordagem das diretivas nos mesmos e relatar como a questão da 
terminalidade e/ou cuidado paliativo é considerada pelos documentos, analisando os 
resultados encontrados. Diante do aumento da discussão sobre o tema das diretivas, e 
partindo da premissa que estas emergem de paradigmas éticos e bioéticos, surge a 
necessidade de avaliar como é tratada a questão da DAV ou, em se tratando de tema 
emergente, como é abordada a terminalidade nos códigos de ética dos profissionais da 
área de saúde que trabalham com clientes que passam por este processo de ameaça à 
vida. Trata-se de um estudo descritivo e documental com análise dos códigos de ética 
profissional dos trabalhadores da área da saúde de um hospital universitário no Rio de 
Janeiro das áreas de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Serviço 
Social, Psicologia, Fonoaudiologia e Odontologia. Como resultados principais foram 
identificados que apenas a Enfermagem cita tacitamente as diretivas antecipadas de 
vontade no seu código e os cuidados paliativos e terminalidade foram identificados na 
forma escrita nos códigos de Enfermagem, Medicina e Fisioterapia/Terapia Ocupacional. 
As demais categorias não citam de forma explícita tais verbetes. 
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RESUMO: 

 
O projeto “As experiências do intercâmbio acadêmico internacional compartilhadas por 
uma técnica administrativa” têm como responsável a técnica de nível superior que 
trabalha na biblioteca da Universidade do Estado da Bahia Campus-XI Serrinha, que no 
período de graduação em Administração na Universidade Estadual de Feira de Santana 
realizou mobilidade internacional durante 6 meses na Universidade de Coimbra em 
Portugal. Nos diálogos que a mesma teve com a comunidade acadêmica na UNEB 
Campus XI, a autora verificou uma quantidade mínima de estudantes, técnicos e 
analistas universitários que tenham vivenciado a internacionalização. O objetivo geral é 
dar oportunidade aos que não tiveram acesso a internacionalização conhecer um pouco 
sobre os processos para realização de intercâmbio na Universidade e compreender um 
pouco sobre esse tema tão enriquecedor que influencia na qualidade do ensino, da 
pesquisa e extensão, que colabora com o desenvolvimento de competências, 
conhecimentos, habilidades e impacta positivamente a sociedade. Os relatos de 
experiências são de suma importância para poder sanar algumas dúvidas e demonstrar 
um pouco da cultura de outros países para a comunidade acadêmica. Uma das 
metodologias usadas é a partir da exibição na biblioteca Paulo Freire dos pôsteres 
elaborados e apresentados pela técnica de nível superior em quatro edições no 
Workshop Internacionalização Universitária da AERI-UEFS com os títulos: Relatos de uma 
experiência de intercâmbio internacional, O curso de administração da UEFS e o 
aprimoramento com a oportunidade de intercâmbio internacional, As ferramentas 
administrativas como apoio às estratégias no intercâmbio internacional e Manual do 
intercâmbio: padronizar para facilitar e com as temáticas: “Diálogos para a construção de 
uma política”, “Um convite à responsabilidade social”, “Impactos, resultados 
compromisso social da internacionalização”, “Um olhar para o futuro”. Outra maneira é a 
disponibilização do site criado pela mesma com algumas informações pertinentes e 
fotografias. É possível identificar um forte interesse pelo assunto pela comunidade 
acadêmica com questionamentos sobre o tipo de convênio e programas existentes na 
UNEB Campus XI, funcionamento do processo seletivo, prazos, plano de trabalho, visto, 
passagem, passaporte, carta de aceite, carta de recomendação de professor, 
aproveitamento de disciplinas, prorrogação, bolsa, hospedagem, custo de vida, 
adaptação, retorno e diversas dúvidas relacionadas que irão contribuir com a divulgação 
referente aos processos de internacionalização existentes e despertar o interesse na 
comunidade acadêmica. 
 



54

 

 

 

TÍTULO: 
AS PRODUÇÕES DOS TÉCNICOS QUE SÃO DISCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS A EDUCAÇÃO (GESTEC)-UNEB, 
2015-2018 

AUTOR(ES): Ana Vitória Paixão; Marcelo Cunha Nascimento; Lídia Boaventura Pimenta 

INSTITUIÇÃO: UNEB  avsilva@uneb.br; mcnascimento@uneb.br; lpimenta@uneb.br 

MODALIDADE: ECS ID: 2750 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-CHAVE: Produção Científica; Educação; Tecnologias 

 
RESUMO: 

 
No âmbito do ensino superior a produção científica é uma das atividades mais 
relevantes, sobretudo para os discentes e docentes que fazem parte de Programas de 
Pós-graduação Stricto Sensu. São nesses ambientes privilegiados de formação de 
pesquisadores que surgem pesquisas com inúmeras contribuições significativas para o 
desenvolvimento científico, artístico ou tecnológico regional, nacional ou internacional. 
Desta forma, este trabalho teve como objetivo mapear a produção científica dos técnicos 
que são discentes vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias 
Aplicadas à Educação (GESTEC), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a fim de 
investigar a produção científica dos atores mencionados. A abordagem foi 
operacionalizada através de levantamento individual nos currículos lattes de cada 
discente matriculado do Programa. Para o mapeamento utilizou-se o software GEPHI que 
tem como objetivo auxiliar na exploração e compreensão de dados a partir de gráficos. O 
recorte do período analisado contempla o triênio de 2015 a 2018 e três tipologias 
documentais assim definidas: artigos completos publicados em periódicos, trabalhos 
publicados em anais de evento e apresentação de trabalhos e palestras. Os resultados 
apresentados neste trabalho servem de mapeamento de levantamento de indicadores 
de produção cientifica dentro do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias 
Aplicadas à Educação em relação à primeira turma de técnicos deste mestrado. 
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RESUMO: 

 
Muito se fala sobre inclusão nas escolas, mas o que podemos observar no dia a dia, é 
que a realidade não é bem esta. Para que possamos conhecer o quão distante estamos 
desta realidade, o presente estudo tem como objetivo analisar se as escolas particulares 
pertencentes a 3ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) têm conhecimento das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), disponíveis nos dias de hoje, para 
auxiliar os alunos com deficiência visual na sala de aula, ajudando no processo 
pedagógico. Após esta análise, serão apresentados os recursos tecnológicos e será 
proposta a implementação destes. A pesquisa foi realizada por meio de levantamentos 
em periódicos, livros, artigos, teses e dissertações, bem como pesquisa de campo com os 
coordenadores pedagógicos das escolas regulares particulares pertencentes a 3ª CRE 
com o preenchimento de questionários, procurando abranger os objetivos específicos 
estabelecidos na pesquisa. O que se pôde observar com os resultados desta pesquisa é 
que as TIC’s, para este fim, precisam contar com maior divulgação e as escolas 
necessitam ser mais bem equipadas, pois estas tecnologias são pouco conhecidas 
sofrem com a resistência de sua utilização por parte dos funcionários, logo se conclui 
que o uso das TIC’s como instrumento pedagógico para auxiliar os alunos com 
deficiência visual na sala de aula nas classes regulares de ensino, nas escolas particulares 
da 3ª CRE, ainda não é uma realidade, seja por desconhecimento, por falta de recursos 
tecnológicos nas escolas ou mesmo falta de pessoal qualificado. 
 



56

 

 

 

TÍTULO: ASSÉDIO MORAL: DO DEBATE CONCEITUAL À DEFINIÇÃO DA POLÍTICA 

AUTOR(ES): Pedro e Sá da Silva Campos 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  pedrosa@nubea.ufrj.br 

MODALIDADE: GPE ID: 2982 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-CHAVE: Assédio Moral; Conflitos; Violência; Relações de Trabalho; Ética 

 
RESUMO: 

 
A partir da experiência a frente da Superintendência de Pessoal e dos debates realizados 
na pesquisa sobre assédio moral do Laboratório de Ética nas Relações de Trabalho e 
Ensino (Laberte) do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada (NUBEA) entendemos que há um 
baixo grau de entendimento acerca dos conceitos de conflito, violência e especialmente 
assédio moral, que pouco contribui para a adequada abordagem e definição das políticas 
relativas ao tema. Propomos, com esse trabalho, apresentar de maneira sintética o que 
seria o caráter ontológico da categoria Trabalho, as diferenças entre "Conflito" e 
"Violência" e as distintas abordagens sobre o assédio moral, a partir dos autores Marie-
France Hirigoyen, Margarida Barreto, Roberto Heloani e Thiago Nunes. Posteriormente, 
indicaremos as aproximações conceituais entre os autores, entendendo a 
processualidade e uso da violência como determinantes para a configuração do assédio 
moral. Em seguida, partindo da filósofa Adela Cortina, apresentaremos que a resolução 
dos conflitos através da violência, como nos casos de assédio moral, seria a manifestação 
de relações não éticas no ambiente de trabalho. Refletiremos então sobre os usos dos 
conceitos abordados anteriormente, relacionando-os com a elaboração das políticas 
relativas ao trabalho na universidade. Temos como intenção final sustentar que o debate 
público, nos órgãos colegiados e nos locais de trabalho, a partir de um acordo ético 
mínimo ancorado nos direitos humanos, seria o método adequado para constituição das 
referidas políticas. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho pode ser considerado como uma continuação do apresentado no SINTAE 
2017. Naquele ano, a servidora apresentou um trabalho sobre Assédio Moral, sua 
natureza, suas consequências, e os canais de denúncia dentro da UFRJ para evitar e 
combater esta prática. Este ano, seguindo a mesma linha de apresentação, damos 
continuidade aos estudos, desta vez em outra prática que contamina o ambiente laboral: 
o Assédio Sexual, que é tão importante de ser combatido quanto o Assédio Moral. Por 
tratar do corpo da vítima em sua intimidade, além do ataque psicológico; e dependendo 
de como se comporta o agressor e o histórico de vida da vítima, o assédio sexual pode 
ser extremamente danoso e causar traumas profundos. O Assédio Sexual é crime, 
tipificado no Código Penal (Art. 216-A), mas ainda praticado e muitas vezes, disfarçado 
sob um véu de brincadeira, ou o corporativismo impede que uma denúncia seja levada 
adiante. Porém, é necessário denunciar casos para evitar esta prática que prejudica o 
ambiente de trabalho, atrapalha profissionais, traumatiza pessoas, mancha nomes de 
instituições. É preciso ter conhecimento de como se caracteriza, as possíveis vítimas, 
agressores e o que pode ser feito para amenizar os impactos, ou mesmo evitar este tipo 
de assédio. São informações que todos devemos ter. 
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RESUMO: 

 
Serviço Social, Assistência Estudantil e Cultura. Este trabalho é fruto da minha 
experiência profissional como Assistente Social da Divisão de Esporte, Cultura de Lazer 
(Decult), localizada na Pró-reitoria de Políticas Estudantis (PR-7), da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). A Universidade é reflexo das relações sociais, econômicas e 
políticas do Brasil, caracterizado pelo modo de produção e de vida capitalista que geram 
e mantém as desigualdades sociais e econômicas, dividindo a sociedade entre as classes 
sociais antagônicas. O Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 
regulamentado pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, tem como finalidade 
democratizar o acesso à universidade e ampliar as condições de permanência dos jovens 
na educação superior pública federal, em especial daqueles e daquelas em situação de 
vulnerabilidade social. Entre as áreas de atuação fomentadas pelo PNAES estão a Cultura 
e o Esporte. Estes são legitimados como direito do estudante e devem ser efetivados 
pelo Estado. A Cultura e o Esporte desenvolvem, entre outros, o papel de movimentar a 
sociabilidade, a qualidade de vida, a saúde mental e física, o acesso aos bens imateriais 
das manifestações artísticas geradas na academia e na sociedade e a apropriação dos 
espaços e dos equipamentos culturais – patrimônio de toda a sociedade. Todavia, no 
campo da Assistência Estudantil, os e as Assistentes Sociais são chamados, sobretudo, 
para o trabalho de avaliação socioeconômica, normalmente direcionada para a 
concessão de bolsas assistenciais, tornando este o espaço hegemônico de atuação 
profissional nesta política. A prática profissional no âmbito da Cultura e do Esporte na 
Política de Assistência Estudantil ainda não é espaço que convoca os e as Assistentes 
Sociais. Todavia, a minha atuação na Decult vem demonstrando a necessidade e a 
importância da atuação do Serviço Social na área da Cultura e do Esporte, onde também 
estão presentes as questões sociais dos discentes da UFRJ. Necessidade esta que justifica 
a atuação profissional na área e que, para além do acesso e da permanência, reconhece 
a cultura, o esporte e o lazer como movimentos sociais e necessários para que a 
formação universitária ultrapasse a lógica da formação com foco no mercado de 
trabalho e para que os estudantes universitários acessem os bens da Educação – 
auxiliados pelos sujeitos institucionais – com viés da emancipação profissional, política, 
cultural e social. 
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RESUMO: 

 
A Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - é um centro de popularização da ciência que explora diversas áreas do 
conhecimento, por meio de exposições, oficinas, bate-papos, entre outras ações. O 
grande desafio é estimular o público a fazer suas próprias descobertas em atividades 
que o convide a formular perguntas, buscar respostas e aguçar a curiosidade. Desde a 
sua criação, a Casa da Ciência da UFRJ desenvolve atividades para o grande público na 
perspectiva da popularização da ciência, através de parcerias com unidades da UFRJ e 
instituições atuantes na área, estabelecendo uma relação indissociável entre ciência, arte 
e cultura. Uma destas atividades, realizada de 04 de junho a 04 de agosto de 2019, foi a 
exposição “Aventura pelo corpo humano”, cedida a título de empréstimo pelo Museu da 
Vida/FIOCRUZ. Desenvolvida especialmente para o público infantil, a exposição alcançou 
em seus dois meses em cartaz a marca de mais de 32.000 visitantes. A partir do 
acolhimento desenvolvido pela equipe aos visitantes, observou-se que a maioria deles 
estava visitando a Casa da Ciência pela primeira vez. Em relação ao local de origem, 
notou-se, a partir de dados coletados do livro de visitas, que a exposição recebeu 
visitantes de mais de 80% dos bairros da cidade do Rio de Janeiro, além de diversos 
visitantes de outros municípios, estados e países. Frente aos resultados obtidos, este 
trabalho tem por objetivo apresentar um relato de experiência da atuação da equipe da 
Casa da Ciência nas ações de atendimento ao público na exposição “Aventura pelo Corpo 
Humano”, bem como os desafios enfrentados e as perspectivas para as próximas 
atividades e exposições. Acredita-se que essa reflexão se torna necessária, tendo em 
vista que a relação dos centros e museus de ciência com o público é de extrema 
importância, não somente no que diz respeito à divulgação da ciência, mas também para 
que cada vez mais pessoas possam acessar esses aparelhos culturais. 
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RESUMO: 

 
INTRODUÇÃO: A escola é um ambiente de formação de hábitos e escolhas alimentares 
saudáveis. Com reconhecida importância do ponto de vista pedagógico e de promoção à 
saúde, as hortas escolares estimulam o consumo de frutas, legumes e hortaliças, 
aumentando a interação dos jovens com o ambiente e entre eles, auxiliando a prática da 
educação nutricional e ambiental. Pretende-se com este trabalho despertar o interesse 
dos alunos para a alimentação saudável através da experimentação, manipulação e 
utilização das hortaliças e frutas de maneira consciente e sustentável. OBJETIVO: 
Estimular através de oficinas mudanças nos hábitos alimentares dos integrantes do 
projeto Horta. METODOLOGIA: Como parte inicial comum a todas as oficinas, fizemos a 
coleta dos gêneros alimentícios que foram utilizados, higienizados com solução 
sanitizante, explicando a forma correta de fazê-lo. Disponibilizamos informativo com 
todas as instruções para que seja multiplicada em casa. As oficinas realizadas foram: “Sal 
de ervas - alternativa ao consumo de sal refinado e seus benefícios à saúde”; “Suco verde 
e seus benefícios à saúde dos adolescentes” e “Guisado, omelete e farofa, você já comeu 
folha de abóbora?”. Após o consumo das preparações os participantes fizeram a análise 
de aceitação através de escala hedônica lúdica (CECANE, 2010). RESULTADOS: Dos 12 
participantes que realizaram a oficina de sal de ervas, 8% responderam que gostaram da 
salada e 92% que adoraram. Dos 50 alunos que participaram da oficina do suco verde, 
4% não gostaram, 22% foram indiferentes, 44% gostaram e 30% adoraram. Dos 15 
participantes da oficina com folhas de abóbora: 20% gostaram e 80% adoraram a farofa. 
Em relação ao guisado, 7% detestaram, 20% gostaram e 73% adoraram a preparação. Em 
relação à omelete, 7% não gostaram, 14% foram indiferentes, 36% gostaram e 43% 
adoraram. Os resultados encontrados foram satisfatórios, pois todos os envolvidos 
participaram ativamente tanto do momento da colheita, quanto da higienização e 
preparo das refeições oferecidas. CONCLUSÃO: A partir das oficinas, os participantes 
começaram a refletir sobre o consumo de sal refinado, hortaliças e frutas frescas na 
dieta habitual. Desta forma, a horta escolar apresentou-se como ambiente propicio a 
discussão sobre os alimentos consumidos tanto no ambiente escolar quanto domiciliar, 
além de promover uma visão crítica sobre a importância do alimento saudável cultivado 
em um ambiente natural e sem agrotóxicos. 
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RESUMO: 

 
O presente resumo trata da Comissão Geral de Heteroidentificação (CGH) da 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). A finalidade deste texto é tecer 
algumas considerações acerca do seu funcionamento. A comissão tem como objetivo 
confirmar ou negar o pertencimento racial das pessoas autodeclaradas negras nos 
processos seletivos ou concursos públicos. A finalidade é coibir eventuais fraudes para 
garantir efetividade na implementação da política de reserva de vagas para essa 
população. A comissão está vinculada à reitoria desta universidade e tem como 
membros pessoas internas e externas à UFGD. É composta por técnicos administrativos, 
docentes, estudantes de graduação e pós-graduação, sendo militantes, acadêmicos e 
pesquisadores sobre a temática racial. A elaboração deste resumo está baseada nos 
conteúdos de leis, decretos, portarias, orientações normativas e recomendações 
emanadas pelos órgãos superiores utilizados para balizar a implementação das políticas 
de cotas raciais. A CGH atua nos procedimentos complementares à autodeclaração de 
candidatos ingressantes pelo sistema de reserva de vagas para pessoas negras em 
concursos públicos, Processo Seletivo Vestibular (PSV) e Sistema de Seleção Unificada 
(SISU), pós-graduação e denúncias. A comissão iniciou suas atividades na instituição em 
2016, em concursos públicos para cargos de docentes e técnicos administrativos, após a 
publicação da Orientação Normativa n. 3/2016, do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (MPOG), alterada pela Instrução Normativa 4/2018 que dispõe 
sobre regras de aferição da veracidade da autodeclaração. Na graduação, desde a 
implementação da Lei n. 12.711/2012, no ano de 2013, o processo seletivo vestibular da 
UFGD passou a adotar a reserva de vagas com recorte racial para pessoas negras e 
indígenas, mas sem a previsão de controle acerca da confirmação da veracidade da 
informação prestada pelo candidato no momento da inscrição. Somente então, no 
processo seletivo para ingresso em 2019, a UFGD, após a recomendação do Ministério 
Público Federal, passou a adotar em seus editais a previsão da desta comissão para 
aferir a autodeclaração dos que optaram pelas vagas reservadas à população negra. Por 
meio de portaria, a reitora da UFGD, designa os membros habilitados para atuar pela 
comissão nos processos seletivos e concursos públicos. Em 2019 uma resolução desta 
universidade regulamentou o procedimento de heteroidentificação nos processos 
seletivos na graduação e pós-graduação. Esta comissão faz parte de um projeto 
orientado às políticas públicas de ações afirmativas que visa combater o racismo, o 
preconceito e reduzir as injustiças raciais que persistem no país. 
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RESUMO: 

 
O artigo tem como tema avaliar a implementação de um Museu Virtual. O estudo foi 
desenvolvido por meio de um questionário-entrevista e possibilitou também avaliar o 
serviço online no tocante a direito autoral das imagens e do conteúdo, com base nos 
incisos do art. 7º da Lei n. 9.279 de 1996 da Constituição de 1988; o que gerou mudanças 
significativas na estrutura da página. O estudo foi focado na funcionalidade de cada 
tópico do serviço digital. Participaram da análise 176 usuários que utilizam o site para 
busca de informação e pesquisa acadêmica. Constatou-se que 57% dos entrevistados 
consideram relevante o conteúdo. Os resultados da pesquisa nos permitem concluir que 
independente do Museu Virtual do IF/UFRJ ter seis (06) anos de implementação, ainda há 
muito trabalho a ser realizado; ele necessita de constantes revisões e atualizações, pois 
alguns dos conteúdos do site foram considerados incipientes e carece de inclusão de 
informação e/ou imagem. A pesquisa possibilitou também constatar um ponto de 
destaque na preferência dos usuários; o conteúdo do Levantamento documental que foi 
considerado o tópico de maior interesse dentre os entrevistados. Outro ponto positivo 
que merece destaque é a seção de Fotografias, pois o seu conteúdo foi muito bem 
avaliado pelo público alvo, o que nos faz crer que a utilização da Documentação 
fotográfica como ferramenta para salvaguardar a história e memória de uma Instituição 
de destaque no cenário científico brasileiro mostrou ser um recurso assertivo dentro do 
espectro dos lugares de memória. Por outro lado, a pesquisa também possibilitou 
constatar outros pontos negativos que precisam ser sinalizados. Pode-se afirmar que o 
entrave na avaliação do Museu Virtual, baseado no presente estudo está na falta de 
informação de alguns tópicos do serviço digital, tal como: Mobiliário e Instrumentos 
científicos. E a falta ou carência dela o faz ficar fora dos padrões necessários para um 
Museu na Internet. Entretanto, esse fato não retira, em momento algum, a relevância e 
importância do Museu virtual para a comunidade científica do IF/UFRJ, fato comprovado 
a partir da avaliação do serviço digital pelos seus usuários. Sendo assim, espera-se que 
este estudo contribua para a reflexão acerca do papel das novas TICs em relação ao 
ambiente biblioteca universitária de maneira que essas e seus profissionais da 
informação encontrem, através desta plataforma, meio de verdadeiramente revolucionar 
o fazer biblioteconômico. 
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RESUMO: 

 
Introdução: O presente trabalho tem como objeto a gestão de compras de materiais no 
âmbito dos laboratórios que compõem o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 
(IBCCF). A gestão de compras faz parte indireta da atividade de pesquisa e é de 
fundamental importância para o bom desempenho desta. Fundamentação: A 
administração das verbas recebidas via editais de agências de fomento (ou de outras 
fontes) é responsabilidade do professor coordenador do projeto. Porém, na prática, 
existem mais pessoas envolvidas neste processo. No dia a dia, são os alunos de 
graduação e pós-graduação (e também os técnicos) os maiores demandantes destes 
materiais e, em muitos casos, eles são também partes ativas nos processos de aquisição. 
Frente à realidade do acúmulo de demandas dos docentes e do foco dos alunos no 
desenvolvimento dos seus projetos individualmente, isto pode se revelar um aspecto 
positivo ou negativo para o bom desempenho da atividade. Objetivo Geral: Identificar 
práticas bem sucedidas e elaborar sugestões de melhorias que possam ser adotadas 
pelo coletivo dos laboratórios do Instituto. Objetivos específicos: Este trabalho pretende 
mapear as práticas e rotinas adotadas por cada laboratório para fazer a aquisição de 
seus materiais de uso mais comum e verificar como fica estruturada esta atividade, como 
é dividida (se for o caso) entre os membros do laboratório e o quanto uma 
descentralização pode ser positiva ou trazer prejuízos ao processo. Metodologia: Para a 
obtenção dos dados a serem analisados serão realizadas entrevistas com pelo menos 
um membro do laboratório envolvido na aquisição de materiais, utilizando um 
questionário a ser respondido pelo maior número de laboratórios possível. Este 
questionário abordará aspectos da gestão de compras como: quantas pessoas são 
responsáveis pelas compras, se há alguma divisão de tarefas, como é feita a pesquisa de 
preços, entre outras questões relevantes. Conclusão: A partir da análise das respostas 
obtidas é possível identificar as melhores experiências e propor melhorias, até mesmo 
através de uma assessoria via “sessão de apoio a projetos”. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho é fruto da iniciativa da Diretoria Adjunta de Ensino e Cultura (DAEC) 
da Escola Politécnica, responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão das 
atividades administrativo-acadêmicas da Unidade e tem como objetivo central avaliar o 
grau de satisfação dos estudantes com os serviços prestados pelas Secretarias 
Acadêmicas de Curso. Os dados foram coletados a partir de um questionário online, 
elaborado com o Software Aplicativo GoogleForm, enviado para a lista geral de e-mails 
dos estudantes da Escola Politécnica. O referido instrumento avaliativo foi dividido em 
três partes: na primeira, composta de 4 questões, pretendeu-se traçar o perfil geral dos 
discentes, a partir de informações gerais como sexo e faixa etária; na segunda parte, 
utilizando uma escala de Likert de cinco pontos, a qual os respondentes especificam seu 
nível de concordância com uma determinada afirmação, foram feitas nove afirmações, a 
fim de mensurar o nível de satisfação dos discentes com os principais aspectos que 
englobam o atendimento nas secretarias acadêmicas de curso, utilizando a escala: 1- 
Discordo totalmente (se discorda em 100% da afirmativa); 2- Discordo em parte (se 
discorda da afirmativa, mas não em 100%); 3- Não concordo nem discordo (se está 
indeciso ou neutro em relação a afirmativa); 4- Concordo em parte (se concorda com a 
afirmativa, mas não em 100%); 5- Concordo totalmente (se concorda em 100% da 
afirmativa). Por fim, a terceira parte continha cinco afirmativas com a escala: 1 - Significa 
que está muito insatisfeito em relação ao item avaliado, sendo totalmente contrário as 
expectativas; 2 - Significa que está insatisfeito em relação ao item avaliado; 3 - Significa 
que o item avaliado é indiferente; 4 - Significa que está satisfeito em relação ao item 
avaliado; 5 - Significa que está muito satisfeito em relação ao item avaliado, atendendo 
ao máximo suas expectativas. O levantamento feito por meio do questionário é uma 
forma de identificar a percepção dos principais usuários das Secretarias Acadêmicas de 
Curso, e a análise dos dados coletados certamente permitirá subsidiar ações de 
otimização dos processos e procedimentos acadêmico-administrativos, bem como de 
uma melhor qualificação do atendimento ao público. 
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RESUMO: 

 
Em 1995 era introduzido no país o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, 
novo instrumento da administração pública com o objetivo de inserir a lógica da eficácia 
gerencial e da estratégia na forma de governar brasileira (MATIAS-PEREIRA, 2008). Apesar 
de bem elaborado, o Plano Diretor não foi capaz de sanar alguns déficits referentes à 
gestão, principalmente à voltada aos processos. Neste contexto, observa-se a inserção da 
gestão de processos na gestão pública quanto ao nível de atendimento do serviço 
prestado aos usuários, com o propósito de identificar e analisar continuamente o 
desempenho desses processos, se afetam os setores da organização. Pois, agrega valor 
ao processo transformado e busca a melhoria continuada das atividades, bem como o 
atendimento efetivo das expectativas e necessidades do cliente-cidadão (MACHADO JR.; 
PINHEIRO, 2016). O objetivo deste trabalho é mostrar aos usuários, internos e externos, 
o processo de qualidade do funcionamento da Biblioteca José de Alencar, da Faculdade 
de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para compreender o público alvo e 
superar estrategicamente a questão da qualidade do atendimento, é preciso um estudo 
da gestão do processo no atendimento, analisando etapas e falhas que possam ocorrer 
durante o percurso na transformação do produto oferecido: o atendimento. Faz-se 
necessário, portanto, falar de modernização eficaz, pensar na atuação e na interação dos 
setores para que seja sistematizada uma entrega de serviço público de qualidade, ditado 
pela busca das organizações por evoluir através de processos. Estes últimos são 
entendidos como transformação efetiva do processo, que ocorre visando um bom 
produto/serviços para satisfazer o cliente (MARANHÃO, MACIEIRA, 2004). A metodologia 
divide-se em uma revisão bibliográfica sobre a temática da gestão de processos no setor 
público e uma comparação entre pesquisas de satisfação. Para isso, serão comparados 
os dados da pesquisa interna já existente, realizada pelos servidores da Biblioteca com 
os usuários, com dados a serem levantados neste trabalho. A pesquisa comparativa se 
dará pela pesquisa-ação (Thiollent, 1986, p.14), que busca mapear aspectos da gestão de 
processo que dialoguem, para avaliar: 1) As organizações públicas estão se adequando 
para melhorar a qualidade do serviço público? 2) A gestão de processos do atendimento 
da Biblioteca está atendendo às demandas dos usuários? Se espera desta pesquisa 
consolidar um estudo comparativo sobre a evolução, inovação e melhor solução junto 
com a gestão de processo, em prol da organização pública federal e para a melhoria da 
gestão pública universitária. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho foi elaborado a partir das avaliações dos estagiários de graduação que 
atuaram nas três turmas do Projeto de Extensão em Letramento de Jovens e Adultos da 
COPPE/UFRJ, que são:  letramento básico – alunos que não foram alfabetizados; 
letramento intermediário – alunos alfabetizados que apresentam grandes dificuldades 
na escrita e leitura; letramento avançado – alunos que apresentam um grau de 
dificuldade bem menor, capacitados para um nível de estudo mais aprofundado e 
preparação para o ENCCEJA. Relata também a experiência nas aulas de informática, 
usadas como uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. A coordenação 
pedagógica e a equipe analisaram os fatores de desempenho, como: a qualidade do 
trabalho desenvolvido – a exatidão nos procedimentos; o manuseio dos equipamentos e 
materiais; a utilização do tempo - na produção acadêmica, na dinâmica das aulas e na 
elaboração de exercícios e textos para leitura, adequados às necessidades dos alunos. 
Analisaram também as qualidades pessoais - no trato com os alunos jovens e adultos do 
Projeto, levando em conta que os mesmos possuem características específicas de vida. A 
troca de ideias e os problemas que vivenciam nas comunidades em que vivem refletem, 
na maioria das vezes: pobreza; violência; discriminação; preconceito; medo. Para a 
realização deste trabalho, a metodologia se deu através da elaboração de uma ficha de 
avaliação de desempenho do estagiário, que foi utilizada como ferramenta de coleta e 
análise dos dados, e da realização de depoimentos e observações, por parte dos 
professores efetivos, que os acompanharam nas aulas. As conclusões foram as 
seguintes: - atuação dos estagiários como facilitadores do aprendizado; contribuição na 
autonomia dos alunos do Projeto através da aplicação do conceito de dialogicidade nas 
atividades diárias; crescimento pessoal e profissional dos estagiários (estudantes de 
graduação da UFRJ). 
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RESUMO: 

 
As 45 bibliotecas que integram o Sistema de Bibliotecas e Informação, SiBI, são 
gerenciadas também através da coleta de dados semestrais que compõem a Base 
Gerencial (BAGER), a partir da qual fornecem subsídios para avaliar o desenvolvimento e 
desempenho, identificar as necessidades de pessoal, acervo e infraestrutura que serão 
atendidas pelos recursos orçamentários dos quais a UFRJ dispõe, por projetos e editais. A 
base é revista e atualizada todos os anos, valendo-se do uso de opções de tecnologia 
passíveis de serem implantadas pelos bibliotecários gerenciadores desse serviço. É com 
base nas informações da BAGER que o SiBI tem como planejar as ações de manutenção e 
desenvolvimento do sistema, de compartilhamento de dados, a geração de ideias e a 
tomada de decisões. O modelo de coleta de dados utilizado pela base foi adaptado ao 
Google Formas em 2018 e o SiBI investiu no treinamento dos gestores das bibliotecas 
para uso desse modelo e prospecção de dados para elaboração de relatórios gerenciais, 
a partir dos dados extraídos da base. A BAGER tem como princípio norteador a definição 
de variáveis consideradas relevantes para a dinâmica de uma biblioteca e para sua 
gerência. É estruturada em seções: Recursos Humanos; Capacitação e Qualificação de 
Pessoal; Instalações Físicas; Recursos Financeiros; Equipamentos para usuários e 
servidores: infraestrutura, segurança, preservação; Acessibilidade; Acervo: Livros, 
Materiais Especiais, Coleções Especiais, T&D, Periódicos, Acervos Especiais, Obras Raras, 
Objetos Tridimensionais; Aquisição de acervo; Livros Eletrônicos; Processamento técnico: 
Aleph, Pantheon; Fluxo de Usuários: Usuários inscritos; Consultas e empréstimos; 
Consultas online – Base Minerva; Redes sociais; Serviços; Produtos de Informação; 
Treinamentos; Cursos promovidos; Produção científica dos servidores; Participação em 
eventos; Participação em Redes. Como exemplo pode-se citar que para fins de 
planejamento de pessoal a base oferece o quadro completo das equipes que trabalham 
nas bibliotecas, informando sua formação acadêmica, tempo de serviço, capacitação e 
qualificação. Oferece dados que possibilitam avaliar a composição das equipes das 
bibliotecas e planejar as demandas para concursos, redimensionamento de pessoas e 
treinamentos. Os dados na base estão organizados também individualmente por 
biblioteca, o que possibilita aos bibliotecários, gestores das bibliotecas, terem gerência 
sobre seus dados em particular, recurso fundamental para a construção de relatórios 
anuais de atividades. A Coordenação do SiBI se beneficia dos dados da base para seu 
relatório anual de atividades, utilizando as informações condensadas que refletem uma 
análise global do sistema. Os dados estão abertos e disponíveis na internet, no site do 
SiBI. 
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RESUMO: 

 
O Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES), legitima o direito à assistência estudantil, prioritariamente 
aos estudantes oriundos da rede pública de educação básica e/ou com renda familiar per 
capita de até um salário mínimo e meio. A assistência estudantil preconizada nesta 
legislação prevê, para além das ações mais prioritárias (moradia, alimentação e 
transporte), a garantia do acesso à cultura como elemento que possa contribuir para a 
permanência no ensino superior. O Campus UFRJ Duque de Caxias Professor Geraldo 
Cidade é um local isolado das atividades urbanas, por isso o Projeto Café Cultural foi 
pensado a partir das demandas dos estudantes, no sentido de preencher o tempo ocioso 
com atividades entre um tempo e outro de aula, bem como trazer vida, vibração e arte 
para um espaço estritamente voltado para a formação profissional na área de exatas. 
Esta iniciativa é uma parceria entre a Coordenação de Desenvolvimento Educacional e 
Suporte Acadêmico (CODESA) e a Divisão de Esporte, Cultura e Lazer (DECULT/PR7). O 
objetivo é facilitar e ampliar o acesso a atividades culturais, compreendendo a cultura 
segundo a ótica dos direitos e liberdades do cidadão, sendo o Estado um instrumento 
para efetivação desses direitos e garantia de igualdade de condições, promovendo a 
universalização do acesso aos meios e fazendo equilibrar a oferta e a demanda cultural, 
em consonância com o Plano Nacional de Cultura. O Projeto é desenvolvido na primeira 
terça-feira de cada mês e consiste na oferta de oficinas e atividades livres, abertas à 
comunidade acadêmica. As ações são diversas, transitando pela literatura, cinema, 
teatro, dança e expressão corporal, dentre outras demandadas pelo corpo discente. A 
avaliação acontece após cada encontro, feita pelos participantes, de forma anônima. 
Complementarmente, é realizada uma reunião da equipe responsável, que busca refletir 
e discutir a respeito dos apontamentos feitos pelo público atendido, tentando assim 
realizar os ajustes necessários para a edição seguinte. O Café Cultural tem como 
premissas a construção coletiva e a participação social, considerando o protagonismo do 
corpo discente. Assim, busca-se fomentar o acesso à cultura dentro do espaço 
universitário. 
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RESUMO: 

 
O projeto “Cancioneiros do IPUB” surgiu em 1996, a partir de uma pesquisa sobre as 
composições trazidas pelos pacientes nos atendimentos de musicoterapia no Instituto de 
Psiquiatria da UFRJ/IPUB. O Projeto que deu origem ao grupo “Cancioneiros do IPUB” é 
formado por pacientes e técnicos do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, com habilidades 
específicas em compor, tocar e cantar. O projeto tem participação de profissionais de 
diversas áreas, alunos e voluntários. Desde sua criação, os Cancioneiros do IPUB vêm se 
estruturando técnica e materialmente (através de recursos próprios, da instituição, de 
projetos como PROART e de doações) para melhor atender aos pacientes e aos 
profissionais, buscando ampliar suas possibilidades. O Projeto, pioneiro na área de 
saúde mental, motivou a valorização da produção musical do paciente psiquiátrico 
(Usuário de Saúde Mental-USM) e a criação de outros grupos de pacientes em 
instituições congêneres, além de eventos com shows, organizados em grupos.  Em mais 
de dez anos de história do Projeto foram produzidos CD’s, artigos, estudos, entrevistas 
(jornais e TV’s), eventos importantes, tais como Loucos Por Música, 2009, (Canecão-RIO e 
Castro Alvez -BA), a novela "Caminho das Índias", 2009, e Globo Universidade, 2013, da 
Rede Globo, eventos do FEST FIC 2015-2017-2019. Esse movimento tem sido legítimo 
exemplo de qualidade de tratamento em saúde mental e de valorização das pessoas que 
sofrem de transtornos mentais. Seus resultados transcendem as esferas hospitalares, 
inserindo-as culturalmente na sociedade. O projeto foi tema de minha dissertação no 
mestrado profissional em Atenção Psicossocial (MEPPSO), defendido em abril de 2019, e 
terá como produto um livro (físico e virtual) com parte da dissertação, histórias dos 
integrantes, partitura das composições e CD com o áudio das músicas. 
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RESUMO: 

 
O resumo em questão trata da proposta de exposição oral de relato de experiências 
sobre um pequeno ciclo de palestras sobre Acessibilidade e Inclusão, que casualmente 
ocorreram em função da demanda criada a partir de convites que surgiram de gestores 
de unidades escolares e da Regional Metropolitana III, da Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). Há uma grande carência de debate e de suporte 
na rede estadual sobre o assunto, por conta da descontinuidade de políticas de suporte 
aos gestores sobre inclusão nas UE (Unidades Escolares) das regionais da SEEDUC-RJ. A 
descentralização do atendimento nos chamados NAPES (Núcleos de Assessoria 
Pedagógica Especializada) supostamente dariam apoio aos colégios, porém, com o 
sucateamento e falta de recursos e de pessoal, os núcleos não foram suficientes para 
atender à Rede. Alguns núcleos, tal como o NAPES da Metropolitana III, não estão 
funcionando e quando funcionam acabam não atendendo à demanda existente. Por 
esse motivo foram realizadas três palestras, sendo duas no Colégio Estadual Nilo 
Peçanha, em São Gonçalo, a convite da direção e coordenação pedagógica da Unidade, e 
uma no Colégio Estadual Horácio Macedo, em Maria da Graça, para um Seminário em 
comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, para a Regional Metropolitana 
III, a convite da Diretoria Pedagógica da Regional citada. Tais convites surgiram por conta 
da divulgação dos trabalhos realizados no meu curso de mestrado, através das redes 
sociais. Os desdobramentos do produto final, criado e testado, acabaram propiciando 
esse tipo de comunicação através de palestras, rodas de conversas e mesas redondas. O 
projeto "Química Acessível" foi a vitrine para o surgimento desses convites. São utilizadas 
nessas palestras preceitos da educação inclusiva, principalmente utilizando como 
referencial Vygotsky e alguns autores nacionais, usando como exemplo a professora 
Maria Teresa Eglér Mantoan e conceitos interdisciplinares com a prática da educação 
Freiriana. 
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RESUMO: 

 
Este resumo trata da Comissão de Ajuste de Jornada (CAJ) da Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD). O objetivo é identificar as principais diretrizes que orientam a 
instituição e o funcionamento da CAJ enquanto órgão de autogestão da universidade. 
Esta Comissão está ligada à reitoria e é composta pelo pró-reitor de gestão de pessoas, 
como membro nato, e mais cinco participantes indicados pela reitora. A Comissão possui 
mais cinco representantes indicados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação das 
Instituições Federais (SINTEF), um discente e um membro da unidade administrativa ou 
acadêmica do servidor solicitante. Com treze membros, a Comissão funciona de forma 
colegiada, em que a aprovação dos pareceres ocorre por maioria simples de votos. A 
elaboração deste resumo está baseada no que dispõe a Resolução COUNI n. 242, de 20 
de dezembro de 2017, ao estabelecer normas para a jornada de trabalho flexibilizada 
dos servidores Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) da UFGD e a criação da CAJ. 
Quanto ao funcionamento, a comissão se reúne duas vezes por mês, em caráter 
ordinário, para receber os pedidos dos servidores e realizar a primeira apreciação das 
solicitações individuais. Após a tramitação na CAJ, o processo é encaminhado para mais 
uma apreciação na unidade do servidor e após esta etapa finalmente é submetido ao 
conselho superior da universidade, o COUNI. A comissão aprecia os pedidos, 
considerando como principal critério a possibilidade de o setor ou departamento 
oferecer atendimento durante doze horas ininterruptas. Para isso é necessário que o 
solicitante faça o requerimento em cooperação com outros servidores para atuar no 
contraturno, realizar atendimento semelhante e com isso garantir o turno de doze horas. 
As negociações entre sindicato e universidade para implantação dos turnos contínuos 
iniciaram-se em 2014 e foram aprovadas no final de 2017. Em julho de 2018 foram 
concedidos os primeiros horários flexibilizados. Hoje, todas as unidades acadêmicas e 
administrativas têm pelo menos um setor funcionando em regime de turno contínuo. O 
SINTEF foi o principal ator proponente que negociou com a gestão da UFGD a 
flexibilização da jornada de trabalho. O sindicato acredita que com a proposta o principal 
ganho para a universidade é o atendimento em turnos contínuos, com o mínimo de doze 
horas ininterruptas em todos os setores da universidade. Já o servidor tem carga horária 
reduzida e concentrada em um único período de seis horas diárias que lhe permite 
maior produtividade e qualidade de vida. 
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RESUMO: 

 
A Lei 12.990, de 9 de junho de 2014, determina que 20% das vagas oferecidas em 
concursos públicos federais sejam reservadas a negras e negros. A partir de 1º de agosto 
de 2016, com a Orientação Normativa n.º 3, o governo federal regulamenta a aferição da 
veracidade de autodeclaração para candidatos negros. Em 6 de abril de 2018, o 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG), emite a Portaria n.º 4, a 
qual institui as comissões de heteroidentificação, em substituição às de aferição de 
veracidade. Edital 390/2014: Já atendendo ao disposto na Lei 12.990, faz reserva de vagas 
a candidatos negros. Edital 293/2016: Evolução do quadro, com os marcos da Lei e da 
Orientação Normativa. Oferecimento de vagas reservadas a negros e negras e a 
constituição de comissão de aferição da veracidade das declarações, por meio da 
Portaria n.º 1.142/2017, da UFRJ. Edital 455/2017: Mantida a posição do Edital 293, com a 
edição da Portaria n.º 61, de 4 de janeiro de 2018, a comissão de aferição da Veracidade 
é ampliada, composta predominantemente por técnicos-administrativos. Nos editais que 
se sucederam em 2018, após a edição da Portaria n.º4 do MPOG, a comissão trocou sua 
denominação para Comissão de Heteroidentificação. Os servidores que compunham a 
Comissão passam a se reunir, sob o guarda-chuva do Fórum Permanente de Políticas de 
Pessoal, como Câmara de Políticas Raciais. Institui-se um fórum de discussão, em que a 
questão racial é discutida de forma primeira e transversal à vida de servidores na UFRJ. 
Em reuniões periódicas a Câmara pensa em trazer a questão não somente da entrada de 
negros e negras para os quadros da Universidade, mas também da sua manutenção e de 
seu desenvolvimento profissional. Ademais, coloca-se à disposição para trocas com 
outras instituições e expande a teia de conhecimento, participando de congressos e 
eventos, desde sua instituição. O trabalho destes servidores culmina com a indicação da 
Reitoria em 2019 para apurar, por meio de heteroidentificação, denúncias de fraudes ao 
sistema de cotas no ingresso na graduação. Portanto, o objetivo deste trabalho é expor, 
por metodologia descritiva e histórica, o estabelecimento de um fórum de discussão 
sobre o papel das ações afirmativas no ingresso ao serviço público e como é de vital 
importância a mobilização do tema entre os servidores técnico-administrativos e 
docentes. Coloca-se também a perspectiva de debate acerca da consolidação dessa 
prática como benchmark para outras dentro da própria universidade. 
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RESUMO: 

 
O Estado conduz a educação dentro de um sistema que enfatiza a mundialização do 
capital, sendo percebido que um cenário mercadológico se impõe às universidades 
públicas. Engendrada pelo biopoder, a submissão ao sistema capitalista muitas vezes é 
reforçada pelo sujeito através de práticas do seu cotidiano. Este trabalho tem por objeto 
de estudo os técnicos em assuntos educacionais das universidades federais brasileiras 
que se propõem a cursar uma pós-graduação stricto sensu. Acredita-se que esta 
pesquisa traz como contribuição aos TAE’s uma reflexão acerca do assunto, com o intuito 
de tentar modificar o olhar destes profissionais da educação sobre o atual sistema 
universitário brasileiro, bem como repensar alguns de seus comportamentos. Este 
resumo tem por objetivo principal abordar o produtivismo acadêmico, representado aqui 
pelo acúmulo de funções na academia e a exigência de alta produtividade. Como 
objetivos secundários, propõe-se a verificar os impactos da lógica gerencialista e das 
políticas de controle na educação superior e analisar o impacto desta lógica na saúde dos 
TAE’s. Para tanto, a metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, documental e de 
observação. Para estudar a temática gerencialismo e a conjuntura atual, onde tem-se um 
Estado capitalista e conservador que exerce sobre a educação um controle social e 
restringe a autonomia universitária e o trabalho docente, se utilizará como 
fundamentação teórica obras de Althusser, Ricardo Antunes, Chauí, Dardot e Laval, 
Florestan, Freire, Frigotto, Gramsci, Harvey, Marx, Sguissardi, André Singer, Tragtenberg, 
Wood, entre outros. De modo a refletir sobre a alienação do trabalho, a subjetivação do 
sujeito e a anuência dos docentes, serão estudados Bourdieu, Dejours e Foucault. Como 
análise dos resultados da pesquisa, encontraram-se formas que o capitalismo e o 
biopoder utilizam para capturar a subjetividade das pessoas, fazendo com que estas 
reproduzam a lógica empresarial em todos os campos de sua vida, sendo o trabalho um 
dos principais influenciadores desta forma de pensamento., por exemplo, se retirando a 
reflexão crítica do trabalhador. Verdades como “a geração de hoje deve ser polivalente, 
flexível, resiliente, empreendedora, orientada para resultados” são naturalizadas, 
deixando-se de problematizar o cotidiano, propor alternativas, refletir. É possível concluir 
que o capitalismo na sociedade contemporânea convoca a subjetividade do trabalhador 
para dentro do trabalho e propaga a “verdade” do ser flexível e polivalente, de ter 
horários indefinidos no trabalho, precarizar vínculos trabalhistas, neutralizar a 
mobilização coletiva e aprofundar o individualismo. É preciso resistir, construir alianças e 
pensar novas formas de organização do trabalho. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho tem por objetivo realizar um estudo avaliativo sobre o nível de 
conhecimento a respeito das competências referentes ao cargo de fiscal de contratos 
administrativos de limpeza e conservação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
além da percepção acerca da necessidade de capacitação que os servidores necessitam 
para o exercício de suas funções, na visão dos próprios fiscais designados. A realização 
do estudo avaliativo se justifica na necessidade de se dar mais valor à atividade de fiscal 
de contratos, considerando que para exercer essa atribuição é preciso que o servidor 
disponha de capacidade técnica para verificar o correto cumprimento do objeto 
contratado, disponibilizando tempo suficiente para que possa exercer tal atividade. Os 
dados foram coletados por meio de um questionário aplicado a 62 servidores públicos 
que possuem a atribuição de fiscais e/ou substitutos de contratos administrativos de 
limpeza e conservação. De acordo com os resultados apresentados, é possível afirmar 
que os fiscais não possuem conhecimento suficiente para desempenhar com pleno êxito 
boa parte de suas atividades e que esses profissionais também desconhecem detalhes 
sobre suas atribuições, responsabilidades, bem como acerca das legislações que 
regulamentam as contratações públicas. Portanto, pode-se inferir que em uma atividade 
complexa como a fiscalização de contratos, pode-se tornar prejudicial à administração 
pública o não provimento de necessária capacitação para que os agentes responsáveis 
pelo bom andamento dos serviços possam executá-los com a devida competência 
profissional. 
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RESUMO: 

 
O presente estudo tem como objetivo conhecer e buscar compreender o 
comportamento de servidores públicos em uma Instituição de Ensino Superior, a partir 
de observações cotidianas, no que tange ao desempenho de suas atividades 
profissionais com relação ao comprometimento que demonstram na realização de suas 
funções. Para tanto, foi preciso buscar em literaturas, principalmente com base nas 
contribuições teóricas da Psicologia Organizacional. O uso do termo comprometimento 
na linguagem científica, para Bastos (1994, p. 28), refere-se ao comprometimento como: 
“uma adesão, um forte envolvimento do indivíduo com variados aspectos do ambiente 
de trabalho”. O conceito sobre comprometimento organizacional também foi estudado 
por MEYER e ALLEN, que o conceituaram em três componentes: 1) Afetivo; 2) 
Instrumental ou Calculativo e 3) Normativo. O comprometimento na base calculativa, de 
certa forma, compromete o envolvimento do servidor uma vez que o mesmo avalia a 
significância do seu labor e a percepção de valores monetários. Na base normativa, o 
servidor, “cerceado” pelas determinações legais da instituição, compromete-se somente 
com o cumprimento das regras. Para tanto, considerou-se no presente estudo que a 
base afetiva é a que melhor reflete o comprometimento do indivíduo com a sua 
instituição, tendo em vista que a base calculativa, de certa forma, “engessa” o 
comprometimento, e que a base normativa “normatiza” o comprometimento. Com este 
olhar, torna-se possível estabelecer uma conexão afetiva em que, ao valorar a 
organização, o indivíduo a abraça como um valor em sua vida. Nesse sentido, pode-se 
supor que a cultura da organização interfere no modo de agir do indivíduo no que diz 
respeito ao seu desempenho funcional. Pretende-se discorrer brevemente, sobre o 
comprometimento organizacional na base afetiva, a partir das contribuições teóricas e da 
pesquisa de campo. 
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RESUMO: 

 
Expõe uma pesquisa que foi desenvolvida no ano de 2015 e que fez parte da dissertação 
Comunidades de prática online para as bibliotecas dos colégios de aplicação das IFES: um 
espaço de discussão sobre a mediação da leitura e da informação, apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO). Apesar de o estudo ter ocorrido há quatro anos, alguns conceitos 
trabalhados na dissertação ainda estão em evidência e podem ser fontes de informação 
para o desenvolvimento de boas práticas em unidades de informação. Deste modo, 
apresenta informações sobre a criação de uma comunidade de prática online para os 
bibliotecários e demais profissionais, que atuam nas bibliotecas dos colégios de 
aplicação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), trocarem experiências e 
informações de maneira colaborativa sobre a mediação da leitura e da informação. 
Aponta quais são as ações de mediação desenvolvidas nessas bibliotecas dos colégios de 
aplicação das IFES.  Mostra qual é a melhor plataforma na internet para a criação de uma 
comunidade de prática online. Para tanto, a fim de atender aos propósitos desse 
trabalho, é indispensável ressaltar os procedimentos metodológicos da pesquisa 
qualitativa que foram os instrumentos de coleta de dados (questionário e entrevista) e a 
técnica de tratamento dos dados (análise de conteúdo). Vale destacar que o universo da 
pesquisa de campo são as dezessete bibliotecas dos colégios de aplicação das IFES. O 
resultado apresenta informações relevantes sobre as atividades de mediação da leitura e 
da informação que são realizadas pelas bibliotecas dos colégios de aplicação. Além de 
constatar que o facebook é a mídia social ideal para esses profissionais refletirem sobre 
as suas práticas, de maneira colaborativa, em torno da mediação da leitura e da 
informação. 
 



77

 

 

 

TÍTULO: 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E ACOLHIMENTO HUMANIZADO: LIMITES E 
POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE TÉCNICOS EM 
ENFERMAGEM ATUANTES NO SUS 

AUTOR(ES): Caroline Linhares de Souza; Beatriz de Abreu Fiuza Gomes; Fábio Moita Louredo; Carla 
Guimarães Ferreira 

INSTITUIÇÃO: UFF; 
UFRJ 

 caroline.puc@gmail.com; fmlouredo@id.uff.br; 
xcarlaguimaraesx@gmail.com 

MODALIDADE: GPE ID: 3005 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-CHAVE: Condições de trabalho; Gestão; Saúde pública 

 
RESUMO: 

 
Os hospitais universitários representam um importante local de ensino, pesquisa e 
extensão para as universidades públicas federais (CAMPOS, 2004). E para que haja a 
possibilidade de tal construção, é necessário que as universidades estejam atentas às 
condições de trabalho às quais esses profissionais estão expostos em seu dia a dia. A 
discussão sobre as condições de trabalho e a possibilidade do oferecimento de um 
acolhimento humanizado aos usuários do SUS visa contribuir na construção de 
estratégias de gestão mais eficazes, que contemplem a saúde do trabalhador e a garantia 
de um serviço humanizado à população. Esse resumo toma como referencial uma 
pesquisa realizada junto a trabalhadores técnicos em enfermagem, atuantes em 
hospitais públicos federais do município do Rio de Janeiro. A política de Humanização do 
SUS (PNH) figura como referencial teórico de como um acolhimento humanizado deve 
ser realizado (BRASIL, 2008). O estudo teve como principais objetivos analisar, a partir da 
percepção de técnicos em enfermagem, os limites e possibilidades de oferecimento de 
um acolhimento humanizado em hospitais públicos federais. A metodologia utilizada foi 
a abordagem qualitativa de pesquisa, proposta por Minayo (2006), e a análise de 
conteúdo proposta por Bardin (2011). A análise de conteúdo foi realizada a partir de três 
eixos: acolhimento humanizado; condições de trabalho e saúde do trabalhador; e do 
papel da gestão. Na categoria condições de trabalho, os profissionais apontaram o 
acesso a materiais e o quantitativo de mão de obra adequados como principais variáveis 
a serem consideradas. Condições de trabalho inadequadas demonstraram ser fonte de 
sofrimento e angústia, o que comprometeria diretamente os serviços prestados. No que 
se refere à gestão, constatou-se uma exacerbada falta de informações sobre as 
atividades desempenhas pela Gestão Geral, uma forte hierarquização nas relações de 
poder e a fragmentação das atividades desempenhadas pelos profissionais, o que foi 
relatado como motivo de sofrimento emocional. Desse modo, tem-se por conclusão que 
condições de trabalho e de gestão deficitárias podem promover o oferecimento de 
serviços de baixa qualidade, assim como acolhimentos desumanizados. E para além do 
serviço, podem influenciar na experiência de prazer/sofrimento dos trabalhadores que 
atuam nesse tipo de instituição (DEJOURS,1994). Sendo necessário, portanto, a criação e 
o desenvolvimento de estratégias que considerem a influência das condições de trabalho 
sob a saúde do trabalhador e no resultado final do serviço de saúde prestado. 
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RESUMO: 

 
O projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais propicia um leque de 
oportunidades de formação específica e experiência docente aos alunos do curso de 
Licenciatura em Artes e de outros cursos, por meio do planejamento e execução de 
ações educativas não-formais e expositivas, contribuindo para a formação artística da 
comunidade local. A cidade de Matinhos, onde está localizado o Setor Litoral da UFPR, 
conta com pouquíssima estrutura de fomento à cultura e às artes, destarte, o projeto 
vem atender à demanda na região de uma formação em Artes Visuais, desde o âmbito 
não-formal e expositivo. Objetivando estimular o desenvolvimento artístico e cultural 
local, o Atelier de Artes Visuais para Criança, atividade principal do projeto em seu quarto 
ano de existência, proporciona, tanto aos pais e familiares quanto às crianças que 
frequentam as aulas,  aos monitores: bolsistas e voluntários do projeto, e à coordenação 
deste, um espaço pedagógico rico em trocas de experiências, formações, desafios e 
afetividade, contribuindo para o fortalecimento do conhecimento, a apreciação e a crítica 
em artes na região. Metodologicamente são apresentadas aos participantes (crianças) 
atividades práticas e teóricas apresentando estilos, artistas e técnicas desenvolvedoras 
da criatividade nas criações artísticas. Promove-se uma interação dialógica com o grupo 
de pais das crianças do atelier, com os monitores e com os próprios alunos, por meio de 
reuniões participativas, informativas e avaliativas, realizadas ao longo de cada semestre. 
O projeto, semestralmente, realiza exposições artísticas resultantes das oficinas, bem 
como de artistas convidados. São realizados vídeos documentais sobre as ações e 
atividades e os resultados são apresentados em encontros, congressos, eventos 
acadêmicos e publicações em revistas. 
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RESUMO : 

 
Este trabalho pretende compartilhar o resultado do processo de pesquisa, construção e 
prática de metodologia para o inventário e documentação do acervo artístico da 
Universidade Federal de Minas Gerais, que, sendo adaptado, poderá ser utilizado como 
modelo para outras instituições museais. Resultado de trabalho em conjunto, de equipe 
composta por duas professoras coordenadoras (Ana Panisset e Letícia Julião - ECI), dois 
professores colaboradores (Alexandre Leão e Giulia Giovani - EBA), uma técnica da 
Diretoria de Ação Cultural (Renata Leite) e oito estagiárias dos cursos de Museologia, de 
Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG e de Arquivologia, que 
atuaram como inventariantes do acervo. Em 90 anos de existência, a UFMG reuniu, ao 
lado de suas coleções científicas, um importante acervo artístico de diversidade 
tipológica, de materiais e técnicas, suportes e linguagens. De acordo com levantamento 
realizado entre 2009 e 2011 pelo Projeto “Memória, Acervo e Arte”, são mais de 1500 
obras que foram adquiridas de forma assistemática. Para se construir ações de 
conservação e gestão, é necessário o conhecimento prévio e abrangente da realidade 
dos bens culturais, o que torna a catalogação, a pesquisa e o inventário imprescindíveis 
para um bom projeto, favorecendo seu monitoramento e sua manutenção. Para a 
produção de informações claras sobre as obras e as coleções, subsidiar pesquisas e 
promover a salvaguarda e extroversão dos bens culturais que integram o patrimônio 
artístico da UFMG, procuramos normatizar tanto a estrutura de dados quanto a 
terminologia empregada, a fim de garantir consistência, confiança, preservação e 
recuperação da informação. Com base em pesquisa bibliográfica, documental e análise 
de inventário anterior feito em word (composto por 6.449 arquivos em word, em 1.571 
pastas), elaboramos diretrizes e normatização para a construção de uma planilha com 
campos e termos controlados para um novo inventário. A partir disto, iniciou-se o 
processo de inventário, preenchimento da planilha, marcação de objetos, higienização, 
medição e fotografia nos setores localizados no prédio da Biblioteca Central da UFMG. A 
ferramenta gratuita de gerenciamento de projeto, Trello, foi utilizada para organizar e 
priorizar atividades através da criação de quadros, listas e cartões, que permitem 
adicionar anexos, prazos e comentários, partilhados com a equipe. De setembro de 2017 
até março de 2019, foram inventariadas 281 obras artísticas que já estão sendo migradas 
das planilhas excel para o software InArt , da Sistemas do Futuro, que acabam de ser 
lançadas na sua versão web. 
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RESUMO: 

 
O texto apresenta dados de pesquisa realizada no Curso de Especialização em 
Acessibilidade Cultural, do Curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da 
UFRJ, em 2019. As Bibliotecas são os equipamentos culturais mais presentes em nosso 
país e possibilitam acesso facilitado ao saber sistematizado por estudantes com e sem 
deficiência, com vulnerabilidade socioeconômica, para a realização de pesquisas e 
atividades acadêmicas. São espaços democráticos, que recebem um público 
diversificado. E, mesmo em más condições, possibilitam disseminar cultura no país. Mas, 
necessitam acompanhar mudanças de papel para se transformar em espaços de prazer 
e promoção cultural. As bibliotecas apoiam as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
e recebem grande número de estudantes, docentes, pesquisadores e comunidade 
acadêmica em geral. Devem se sintonizar com as políticas que perpassam as instituições 
de ensino superior, inclusive as relacionadas à acessibilidade e à inclusão. O objetivo foi 
conhecer particularidades, dificuldades, barreiras e condições que promovem 
acessibilidade e inclusão em bibliotecas universitárias. Discorreu-se sobre legislação, 
normas técnicas, direitos das pessoas com deficiência, relação deste público com os 
equipamentos culturais e processos de inclusão e exclusão na sociedade. A pesquisa é 
do tipo qualitativa, de caráter exploratório, conjugando várias técnicas de coleta de 
dados: Classificação bibliográfica e videográfica; Seleção de material; Entrevistas. O 
capítulo 1 apresenta aspectos legislativos e propõe construir políticas públicas para 
tornar a sociedade acessível e inclusiva para todos. A aplicabilidade confronta-se com 
complicadores, brechas quanto à consecução, conflitos, incoerências e confrontos no 
aspecto executivo. O Capítulo 2 evidencia questões gerais das bibliotecas e especifica 
situações em espaços universitários, aborda circunstâncias do cotidiano dos profissionais 
de biblioteconomia, usuários com deficiência e destaca alguns suportes adaptativos. O 
Capítulo 3 discute dados encontrados, retoma aspectos dos capítulos anteriores para 
tratar particularidades, dificuldades, barreiras e condições que promovam acessibilidade 
e inclusão em espaços culturais de bibliotecas universitárias. Dados demonstram 
resultados insatisfatórios. Não se avança na velocidade necessária; 
“Contingenciamentos” inviabilizarão planejamentos a curto, médio e longo prazos. 
Impactos negativos já são sentidos. Garantir acesso e permanência de pessoas com 
deficiência no ensino superior público torna-se um desafio. Nas atividades culturais o 
risco é ainda maior. O processo de construção de um espaço acessível e inclusivo nas 
bibliotecas universitárias não se dá mediante a padronização obtida por meio de 
manuais, diretrizes ou outros documentos, ocorre a partir da experiência e do 
reconhecimento das diferenças de cada instituição. 
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RESUMO: 

 
A Lei Brasileira de Inclusão (LBI), do ano de 2015, constituiu-se em um marco das lutas 
das pessoas com deficiência no Brasil. Essa lei, relacionada com as diretrizes indicadas 
pela Conferência Mundial das Pessoas com Deficiência realizada em 2006, articula, em 
grande medida, as ideias que estão implicadas na transformação de um modelo 
biomédico da deficiência para um modelo biopsicosocial. Dentre os conceitos 
presentes na LBI, considerando o trabalho realizado pelo Núcleo Pedagógico da 
Diretoria de Acessibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é de fundamental 
importância o conceito de Profissional de Apoio Escolar. Essa importância acontece 
porque um dos programas que marcam a atuação dessa diretoria está relacionado com 
os discentes que auxiliam seus colegas com deficiência. Na DIRAC, denominamos esses 
apoiadores pelo nome de Facilitadores de Aprendizagem. Estes atuam em sala de aula 
ou em período extra-classe, no auxílio dos discentes com deficiência, nas mais diversas 
atividades acadêmicas. O objetivo dessa comunicação é compartilhar os desafios e as 
práticas pedagógicas que vêm sendo dialeticamente construídas pelo Núcleo 
Pedagógico da DIRAC. No trabalho desse núcleo junto aos facilitadores de 
aprendizagem, e em articulação com as coordenações de diferentes cursos da UFRJ, 
podem ser identificadas ações que contribuem para a construção de uma universidade 
inclusiva. 
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RESUMO: 

 
Introdução: Conceitualmente um Hospital Universitário funciona através dos pilares: 
Assistência, Ensino, Pesquisa.  Sendo que a assistência está articulada com a ação social 
da Universidade no atendimento, tratamento e acompanhamento aos pacientes, 
gerando custos nos mais variados setores hospitalares. O setor de Inaloterapia é 
responsável pela distribuição de materiais e equipamentos para suporte ventilatório aos 
pacientes internados e o monitoramento deste serviço apresenta um custo relativo com 
impressos utilizados no dia a dia e que não são contabilizados. Objetivos: Registrar 
diariamente o consumo de impressos, durante um período de 12 meses, no setor de 
Inaloterapia. Métodos: É um estudo de caso em que foi utilizado um setor de distribuição 
e monitoramento de suporte ventilatório que funciona 24 horas ininterruptas em um 
Hospital Universitário, em que os impressos (revisão, seme, controle e rdm) utilizados 
para o desenvolvimento deste serviço foram armazenados durante o período de 1 ano. 
Estes impressos foram separados e pesados em gramas (gr) mês a mês, durante 12 
meses. Resultados: Os valores registrados durante este período foram: revisão: 8.679kg, 
seme: 2.744kg, controle: 0,715gr e rdm=0,557gr - total= 12.695kg. Conclusão: Embora os 
valores apresentados não sejam representativos, ter um sistema informatizado agregado 
ao setor diminuiria os gastos com estes impressos, podendo esta economia ser utilizada 
em outros setores, otimizando os processos administrativos de distribuição e 
monitoramento no ambiente hospitalar.  É uma tendência mundial a busca de soluções 
para diminuir o uso de papel como estratégia para reduzir a emissão de carbono. 
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RESUMO: 

 
O vídeo Ensino de ciências para Surdos foi elaborado para a disciplina Divulgando as 
nossas teses, da Pós-graduação do IBqM-UFRJ, coordenada pelos professores Marcus 
Oliveira, Marcius Almeida, Carla Polycarpo e Gabriela O. Paiva-Silva. O material foi 
produzido pela professora (SEEDUC-RJ) e TAE – Direção - IQ-UFRJ, Cristiana de Barcellos 
Passinato, da Comissão de Acessibilidade do IQ, presidente da Câmara de Assuntos 
Acadêmicos do Fórum Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva, mestre em Ensino de 
Química pelo PEQui - IQ-UFRJ - premiada em 1º lugar na categoria dissertações na 2ª 
edição do Prêmio Ações Afirmativas PR2-Parque Tecnológico - doutoranda em Química 
Biológica com ênfase em Educação, Gestão e Difusão em Biociências e orientada pelo 
professor Hatisaburo Masuda. Especialista em Acessibilidade Cultural pelo departamento 
de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da UFRJ, já havia realizado atividades 
possibilitando a produção proposta. Aliado a isso, surgiu, naturalmente, a parceria com 
designer gráfico Márcio Turini, autor do canal de Youtube “O Incrível Pontinho Azul”, que 
desenvolve atividades independentes de divulgação científica com a doutoranda nas 
redes sociais. O objetivo da atividade foi produzir um vídeo de 3 minutos, em linguagem 
coloquial e simplificada para o público do Ensino Médio. Primeiramente escreveu-se o 
roteiro, o planejamento da aplicação e o questionário de avaliação. Sendo aprovados 
pelos professores, produziu-se a narração. Em seguida, enviou-se tudo para a criação da 
animação. O vídeo foi apresentado para 103 alunos do Ensino Médio de dois Colégios 
Estaduais: o 1º em Bonsucesso, aplicado por uma professora e uma estagiária que não 
estavam envolvidas no projeto, o C. E. Ruy Barbosa, para três turmas de 1º ano (83 
alunos) e o 2º na Ilha do Governador, no bairro de Bancários, o C. E. Dunshee de 
Abranches, aplicado pela doutoranda em duas turmas de 2º ano (20 alunos). A faixa 
etária dos consultados era de 14-19 anos. Os respondentes possuem um perfil de baixa 
renda, são moradores de comunidades e possuem baixo rendimento escolar por 
motivos diversos, porém de cultura e educação familiar semelhante, o que confere uma 
certa homogeneidade à população entrevistada. Isso pode vir a ser reflexo da falta de 
justificativas e retorno das respostas somente objetivas. A maioria dos alunos 
compreendeu a ideia do vídeo, mas não se pode dizer que as inversões de respostas 
foram por incompreensão do material ou por falta de interesse, concentração, atenção 
ou por responderem para “agradar” às professoras. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência de uma ação de 
extensão que culminou no seminário Cultura Avaliativa: Desafios e Perspectivas, que 
pretendeu provocar, estimular e permitir que os envolvidos, através de um processo 
horizontal, refletissem sobre a cultura avaliativa e percebessem  que a “avaliação” está 
inserida em tudo na vida, além de oportunizar o estudo de diferentes projetos sob a 
perspectiva de compartilhar práticas avaliativas, promovendo a reflexão da prática e 
relevância do tema em relação a diversas etapas avaliativas, contribuindo para o 
processo de construção de conhecimento. As questões que orientaram o trabalho foram: 
Quais são os dilemas e momentos de escolha num processo avaliativo? O que motiva a 
realização de uma avaliação? Com que atores uma avaliação interage? Como se define o 
foco da avaliação? Quem participa da definição? Como se definem os públicos que serão 
ouvidos? Quais as opções metodológicas para levantar as informações? O que se leva em 
consideração na definição de quem participa da discussão sobre os resultados? Qual tem 
sido a utilidade das avaliações? Que decisões são tomadas a partir da avaliação? Que 
elementos, num processo de avaliação, propiciam a transformação ou a manutenção dos 
projetos e da instituição? Quais as contribuições e limites de uma avaliação? As questões 
que nortearam o trabalho foram conduzidas por professores e estudantes da UFRJ e da 
Faculdade Cesgranrio e os projetos que serviram como estudo de caso foram ações de 
extensão nas temáticas: ambiental, educacional e social.  Os resultados do seminário 
indicam que as estratégias metodológicas utilizadas foram exitosas pelo fato de os 
participantes terem solicitado, em suas avaliações, a permanência desta ação como 
atividade permanente e, também, pelo reconhecimento de que esta prática avaliativa 
desenvolvida contribui para a qualidade de vida de pessoas, para a comunidade e para a 
efetividade dos projetos. 
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RESUMO: 

 
Este relato de experiência objetiva demonstrar como ocorreram os fóruns de 
curricularização da extensão no Campus São Paulo do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Diante da Resolução nº 07/2018 do Conselho 
Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES), que estabelece as 
diretrizes para a extensão na educação superior brasileira, e da necessidade de atender 
a estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE), que visa assegurar o mínimo de 
10% (dez por cento) dos créditos curriculares dos cursos de graduação em programas e 
projetos de extensão, a equipe da Coordenadoria de Extensão (CEX), e a Diretoria de 
Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (DPE) organizaram os fóruns de curricularização da 
extensão. Uma equipe multidisciplinar, composta por assistente em administração, 
pedagogas, técnico em assuntos educacionais e docente, realizou reuniões, palestras e 
oficinas com a comunidade acadêmica a fim de discutir os marcos legais nacionais e 
institucionais. Para contribuir no entendimento do processo de curricularização, a equipe 
trouxe às discussões experiências de curricularização da extensão implementadas por 
outros institutos e universidades federais, como o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG), o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Todas as reflexões 
compartilhadas nestes encontros contribuirão para a construção da resolução interna 
que será o documento regulamentário inicial na instituição. Nos eventos organizados 
pela equipe da extensão foi possível observar uma preocupação da comunidade sobre 
como efetivar a curricularização nos cursos de graduação. Ë preciso considerar as 
demandas já existentes, a dificuldade em entender os conceitos que envolvem a 
extensão, as possibilidades de articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão e a 
disponibilização de espaços e recursos para que de fato as atividades extensionistas 
aconteçam atendendo às demandas sociais e a articulação entre os componentes 
curriculares para que sejam construídos projetos e programas extensionistas. A equipe 
pôde concluir com os fóruns de discussões que há um longo caminho de construção a 
ser trilhado. No entanto, as possibilidades são múltiplas e precisarão ser 
minuciosamente analisadas para que possamos definir as estratégias iniciais de 
curricularização no campus São Paulo, com cerca de 4.500 discentes distribuídos entre os 
17 cursos de graduação vigentes, respeitando-se os princípios extensionistas, 
valorizando a formação integral do estudante e favorecendo um impacto transformador 
na sociedade. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho pretende apresentar os resultados parciais das cinco edições do 
Curso de Extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos, realizado pelo Núcleo de Estudos 
de Políticas Públicas e Direitos Humanos Suely Souza de Almeida (Nepp-DH) da UFRJ. Esta 
iniciativa se propõe a ser um espaço de diálogo horizontal entre a Universidade e a 
sociedade, em específico, com moradores de favelas e periferias, lideranças comunitárias 
e de movimentos sociais, comunicadores populares e profissionais com atuação nesses 
territórios. As aulas têm como objetivo colocar em debate as representações da violência 
urbana, de gênero, étnico-racial, entre outras, e propor alternativas a elas. No decorrer 
dos anos em que este curso tem sido realizado, foram feitas diversas modificações com o 
intuito de se aproximar cada vez mais do horizonte almejado. O resultado até aqui tem 
apresentado transformações, não apenas do ponto de vista profissional e acadêmico, 
como também pessoal nas vidas dos organizadores, professores, palestrantes e alunos 
envolvidos. O curso de extensão Mídia, Violência e Direitos Humanos (MVDH) teve início 
em 2013. A proposta inicial era analisar criticamente a cobertura jornalística sobre a 
violência urbana no Rio de Janeiro, trocar impressões, experiências e conhecimentos com 
moradores de favelas e periferias, líderes comunitários, repórteres comunitários e 
demais profissionais com atuações em territórios conflagrados da cidade. Obviamente, 
não havia a pretensão de ser uma experiência inovadora, inédita, revolucionária ou coisa 
que o valha. Mas sim, de ser mais uma oportunidade em que essas trocas pudessem ser 
realizadas. Após cinco edições realizadas, contabilizamos cerca de 1.000 solicitações de 
inscrições, 300 inscritos e 180 alunos concluintes, o que representa uma média de 60% 
de permanência. Para além dos números, entretanto, é importante conhecer o que 
dizem aqueles que participaram deste percurso até aqui. Os depoimentos dos ex-alunos, 
muitos dos quais participam da rede de pesquisadores que hoje elaboram e organizam o 
curso, revelam o quão rico tem sido a experiência, não apenas para os estudantes, mas 
também para os organizadores, desde a desconstrução de ideias e preconceitos até à 
capacidade de gerenciar conflitos. Coordenar um curso em que estão envolvidas pessoas 
das mais diferentes origens, formações, experiências e profissões demonstrou ser, ao 
mesmo tempo, um desafio e um estímulo irresistível. A cada nova edição, passamos a 
conhecer novas pessoas, que nos levam a um processo de descoberta e de aprendizado. 
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RESUMO: 

 
Para o ingresso em curso de pós-graduação stricto sensu é necessário, na maioria dos 
casos, que o interessado apresente um projeto de pesquisa científica, dentre outras 
exigências. Realidade comum entre estudantes de graduação que pretendem continuar 
seus estudos, porém uma exigência difícil de ser cumprida por servidores que há anos 
concluíram sua graduação e não têm mais contato com o mundo acadêmico. Como 
inseri-los novamente nesse universo acadêmico? O primeiro passo seria capacitá-los a 
elaborarem um projeto de pesquisa capaz de ser competitivo e interessante para os 
avaliadores. Assim, o Curso Preparatório para Mestrado e Doutorado, oferecido pelo 
Sindicato dos trabalhadores em Educação (SINTUFRJ), surgiu após a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro criar o Programa de Qualificação Institucional (PQI), no qual a 
universidade reserva vagas em cursos de pós-graduação da própria instituição para seus 
servidores Técnicos Administrativos em Educação.  A proposta do Curso Preparatório era 
capacitar o aprendiz a saber fazer um projeto de pesquisa científica. Essa prática envolve 
conhecer e produzir esse tipo de gênero textual que é restrito ao meio acadêmico. Nesta 
perspectiva, o Preparatório foi estruturado em quatro disciplinas: Metodologia de 
Pesquisa, Inglês Instrumental, Espanhol Instrumental e Redação Acadêmica. A finalidade 
do curso de três meses era capacitar o aluno/servidor a produzir um projeto de pesquisa 
com o intuito de prepara-lo para concorrer em cursos de pós-graduação. O objetivo era 
promover a gratificação por incentivo à qualificação, fundamental ao progresso na 
carreira dos TAE’s. Dessa forma, o trabalho proposto investigou, à luz de aportes teóricos 
provenientes dos Estudos de Letramento, o ensino-aprendizagem de Projetos de 
Pesquisa por TAE’s como parte do processo de inserção desses servidores nos 
programas de pós-graduação. O método foi combinar a análise das aulas de metodologia 
de pesquisa, ministradas no curso preparatório, correlacionando-as com as teorias sobre 
letramento. O objetivo foi compreender e identificar como se deu o possível evento de 
letramento no ensino-aprendizagem de projeto de pesquisa pelos servidores e, também, 
como a imersão nessa cultura letrada acadêmica poderia proporcionar a democratização 
do acesso aos programas de Mestrado e Doutorado. 
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RESUMO: 

 
O curso de extensão “Iniciação à Gestão Municipal de Políticas Públicas em Direitos 
Humanos” é resultado da investigação teórica e empírica de seu coordenador sobre as 
gestões locais de políticas públicas em direitos humanos. Ao estudar levantamento dos 
municípios brasileiros de 2009-2012, das políticas públicas em direitos humanos, 
constatou-se a importância da efetivação de órgãos gestores locais para ampliação da 
oferta de políticas públicas. O curso oferece uma primeira aproximação para a atuação 
neste universo e é voltado, principalmente, à formação continuada de servidores 
públicos e à educação popular de ativistas de direitos humanos. O curso busca atender a 
uma demanda dos municípios brasileiros que vêm incorporando à sua agenda de 
políticas públicas uma série de demandas relativas aos direitos humanos. Ele é dividido 
em três módulos. O primeiro coloca questões histórico-conceituais sobre os direitos 
humanos e sistemas de proteção e promoção internacional e regional, bem como a 
caracterização da situação brasileira desde 1988. O segundo módulo trata dos 
municípios brasileiros e do papel que vêm desempenhando em diversas políticas 
públicas e aborda também elementos conceituais e diferentes abordagens sobre as 
políticas públicas. O terceiro módulo é voltado para oferecer orientações a quem quer: 
planejar, executar e avaliar uma ação de intervenção em direitos humanos. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho busca publicizar o trabalho realizado pela equipe de Coordenação dos 
Cursos de Extensão da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). A Escola de Música da UFRJ tem uma história de 171 anos, que se originou do 
Imperial Conservatório de Música. Nossa universidade conta com um histórico de 
extensão de cerca de oito décadas. Atualmente o oferecimento desses cursos é feito 
através de Edital Público, que costuma ser divulgado em outubro de cada ano. A 
organização dos cursos é feita nas seguintes modalidades: Musicalização Infantil, que 
recebe crianças entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos e que pode durar até 4 (quatro) anos; 
Básico Infanto Juvenil, que trabalha com crianças e jovens entre 9 (nove) e 15 (quinze) 
anos e com duração de 4 (quatro) anos; o Básico Adulto, que atende a idade mínima de 
16 (dezesseis anos) e também dura 4 (quatro) anos, em 8 (oito) semestres. Por último há 
o Intermediário, que tem duração de 3 (três) anos, divididos em 6 (seis) períodos 
semestrais. Para o ingresso, as crianças vivenciam um encontro em que compartilham 
experiências musicais entre seus pares e os adultos. A partir desse encontro, os 
educadores musicais se reúnem para discutir o grupo mais adequado a cada criança, 
tendo em vista a perspectiva de considera-la sujeito ativo e criativo diante do saber 
musical. As disciplinas oferecidas na Musicalização Infantil são: Vivência Musical 
(obrigatória), em que a criança aprende de maneira lúdica os princípios fundamentais da 
música, cantando e tocando instrumentos de percussão e flauta doce e Prática Coletiva 
de Instrumento (optativa), em que a criança aprende, em aulas coletivas, o violino. Nos 
cursos Básico Infanto, Básico Juvenil e Básico Adulto as disciplinas oferecidas são: 
Linguagem Musical (obrigatória), em que os alunos têm aulas de Teoria e Percepção 
Musical, e disciplinas optativas: Canto Coral; Prática Coletiva de Instrumentos (violão, 
contrabaixo e violino); História da Música; Prática de Conjunto; Prática Individual (violino, 
viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, percussão, canto, órgão, clarineta, violão e piano). 
No Curso Intermediário, a única diferença com relação aos cursos anteriores é a 
disciplina obrigatória, que leva o nome de Percepção Musical. Atualmente temos cerca de 
323 alunos que fazem parte dos cursos de extensão da Escola de Música e monitores 
que desempenham um importante papel de introduzir crianças e jovens no mundo da 
música. 
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RESUMO: 

 
Os produtos da ciência e da tecnologia encontram-se inseridos por toda a parte e 
permeiam o dia a dia das pessoas, ainda que muitos não se deem conta disso. Nesse 
sentido, ações de divulgação e popularização da ciência se fazem necessárias, a fim de 
dar aos sujeitos a capacidade de exercer de forma plena sua cidadania, tendo condições 
de discutir e decidir acerca dos temas que envolvem a ciência e a tecnologia. Um dos 
locais onde essas ações podem ocorrer são os museus e centros de ciências. A Casa da 
Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro é um centro de popularização da ciência que explora diversas áreas do 
conhecimento através de linguagens múltiplas, por meio de exposições, oficinas, bate-
papos, entre outros. A Casa tem como desafio atingir públicos diferentes, estimulando-
os, a partir de suas atividades, a formular perguntas, buscar respostas e aguçar a 
curiosidade. Um dos públicos atendidos por este espaço são as escolas, sejam elas 
públicas ou privadas. Salienta-se a importância desse público, pois, num cenário de não 
apropriação dos espaços museais, a escola constitui-se, muitas vezes, como uma das 
únicas possibilidades das camadas mais populares da sociedade terem acesso a esses 
aparelhos culturais. Desta forma, as relações que o museu estabelece com a escola são 
de fundamental importância. Neste sentido, a Casa da Ciência tem como preocupação a 
manutenção e criação de ações que fortaleçam o relacionamento entre o museu e a 
escola, no intuito de fomentar a visitação aos espaços desde a mais tenra idade. A partir 
do exposto, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar um relato de experiência 
acerca do atendimento a grupos escolares na exposição “Aventura pelo corpo humano”, 
realizada de 04 de junho a 04 de agosto de 2019. Desenvolvida especialmente para o 
público infantil, a exposição alcançou em seus dois meses em cartaz cerca de 3.198 
visitantes escolares, sendo destes, 2.065 advindos de escolas públicas e 1.133 de escolas 
privadas. Serão apontados os principais desafios enfrentados, bem como as perspectivas 
de aprimoramento do atendimento a esses grupos, em exposição e atividades futuras. 
Por fim, acredita-se que analisar as relações que o público escolar desenvolve com o 
museu é de fundamental importância para, não só compreender as demandas destes, 
mas também para ampliar e fomentar a apropriação social do espaço por este grupo. 
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RESUMO: 

 
A UNEB, por sua característica de multicampia, se configura como um celeiro 
desenvolvedor de ideias, ações empreendedoras e pesquisas inovadoras. Entretanto, 
lidar com esta pluralidade de aspectos segmentados em 24 campi é extremamente difícil. 
Exige planejamento e controle para mapear, organizar, institucionalizar e difundir tais 
ações. O NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) foi implantado há 10 anos na UNEB, mas 
por razões estruturais tinha dificuldades em prospectar e difundir a inovação na 
universidade. Em 2018, começou a ser remodelado e passou a contar com funcionários 
do quadro efetivo, ampliou o número de bolsistas, reestruturou seu plano de ação e 
começou a mapear potenciais projetos de patentes, softwares e marcas dentro do 
contexto universitário. Criou um manual, uma cartilha de inovação e muitas outras 
iniciativas que buscam publicizar uma cultura empreendedora em todos os campi e 
viabilizar a execução de novos projetos inovadores, o Núcleo hoje conta com o registro 
de 3 marcas, 8 patentes e 46 softwares. Com isto o NIT da Universidade do Estado da 
Bahia, através da Agência UNEB de Inovação, vem ampliando sua atuação, de modo a 
atender às especificidades de todos os departamentos, viabilizando ferramentas 
necessárias ao registro da Propriedade Intelectual e fomentando pesquisas inovadoras e 
o caráter empreendedor da comunidade acadêmica. 
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RESUMO: 

 
O estudo do “Dimensionamento de Pessoal da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro - UFTM” vem atender aos dispositivos legais e à necessidade institucional de 
parametrização e planejamento da força de trabalho da UFTM. O trabalho tem como 
finalidade dimensionar, tecnicamente, necessidades efetivas referentes ao contingente 
de pessoal na UFTM, por cargo e ambiente de trabalho e pleito de provimento de vagas 
adicionais ao MEC, conforme demanda real identificada. Diante da escassez de 
referencial teórico metodológico sobre planejamento global e dimensionamento de 
recursos humanos em instituições de ensino, foi criada pela UFTM uma metodologia 
específica, denominada “Metodologia dos Indicadores de Desempenho”. O caminho para 
desenvolver a dinâmica do trabalho apresenta como traçado requerido as operações a 
seguir: 1. Mapeamento das unidades organizacionais e respectivos ambientes funcionais 
de trabalho, visando definir uma estratégia operacional para coleta de dados; 2. Coleta 
de dados e orientação junto aos responsáveis e equipes, visando levantar o perfil 
funcional dos ambientes correspondentes, bem como o perfil humano de cada servidor, 
mediante o emprego de formulários específicos; 3. Registro dos dados coletados em 
programa de computador, visando simulações, análises e decisão quanto à demanda 
ideal de pessoal; 4. Análise técnica dos mapas gerados pelo programa, pela equipe de 
trabalho de dimensionamento e decisão com relação à lotação ideal em nível de cargo 
por unidade/ambientes de trabalho registrado no programa; 5. Elaboração de relatórios 
por unidade/ambientes de trabalho e geração de mapas consolidados via programa, 
para efeito de apresentação final do trabalho pela equipe de dimensionamento; 6. 
Atualização da lotação vigente (congelada para efeito de cálculo dos MAPs - Matriz de 
Alocação de Pessoal), por meio de planilha de dados específica, visando contemplar a 
movimentação de pessoal a partir do cálculo, em termos de ingressos, remoções, 
aposentadorias e desligamentos. Este trabalho apresenta os seguintes resultados: 
demanda de pessoal efetivamente requerida, estabelecendo-se a lotação ideal 
correspondente; diagnóstico pontual sob o enfoque de cada unidade e ambiente acerca 
das condições ambientais e operacionais pertinentes como: fatores de desempenho do 
trabalho influenciando a real demanda de pessoal; configuração de um banco de 
talentos humanos dinâmico, incorporando todos os servidores técnico-administrativos, 
expressando sua formação cultural, experiência profissional, além de suas competências 
pessoais e profissionais, de forma a subsidiar iniciativas de desenvolvimento e alocação 
de pessoal; configuração do perfil relativo ao pessoal técnico-administrativo da 
Universidade, em termos de faixa etária e tempo de serviço, vínculo, lotação, situação 
funcional e ocupação. 
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RESUMO: 

 
O Núcleo de Comunicação do Departamento de Educação (DEDC) do Campus XI da 
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), desde a sua implantação, vem desenvolvendo 
ações que dão suporte a imagem institucional da Universidade e assessoramento às 
mídias sociais existentes. Entre os produtos já consolidados, apresentamos o Boletim 
Conexão Sisal, que é um informativo de circulação interna, de produção de textos para 
publicação periódica; a elaboração de matérias para o Portal de Notícias da UNEB; a 
cobertura de eventos com a finalidade de alimentar a TV Universitária; a gestão das 
redes sociais com o alinhamento das principais notícias que interferem diretamente no 
cotidiano da comunidade acadêmica; e o envio de releases para a mídia local e cidades 
circunvizinhas. O jornalismo é atividade profissional que consiste em lidar com notícias 
factuais e divulgação de notícias. Tem o propósito de coletar, editar, apurar e publicar 
informações eventuais. O Jornalista formado pode atuar em diversas áreas, como: rádio, 
televisão, websites, assessoria, entre outras áreas da comunicação. Com base em 
fundamentos teóricos da profissão de jornalista, sobretudo da prática na web, que 
explora a instantaneidade e a interatividade, além da dinâmica proposta, já que esta 
funciona de um jeito diferente do telejornalismo, em que o padrão é mais sério e 
reservado, o webtelejornal aplicado tenta se adequar ao seu público direto e objetivo, já 
que a sua maioria é de estudantes jovens. A prática do jornalismo na web tenta explorar 
essa dinâmica mais rápida, usando algumas ferramentas, como o audiovisual, por 
chamar mais atenção. A internet se tornou uma ferramenta útil para a expansão do 
jornalismo e o Núcleo de Comunicação do DEDC XI utiliza essa ferramenta para o 
escoamento de notícias e informações inerentes à instituição. Desde a sua implantação, 
o Núcleo de Comunicação pôde observar que não só o estudante do DEDC XI, mas toda a 
comunidade externa se mantem cada vez mais informada e participativa junto às ações 
oferecidas pela instituição. 
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RESUMO: 

  
Durante os meses de outubro e novembro de 2018, a equipe de Produção e Conteúdo 
do Núcleo de Rádio e TV se dedicou à produção do programa para mídia sonora 
“Dissidências Sexuais”. Sendo, ao lado do Cineclube Dissidências Sexuais, um dos 
desdobramentos da Mostra Dissidências Sexuais, realizada no final de 2017, o programa 
se propôs a discutir questões e temas ligados a gêneros e sexualidades a partir de 
conversas descontraídas com pessoas ligadas ao movimento LGBTIA+. O objetivo deste 
trabalho é apresentar o processo de produção do programa, explicando suas etapas, os 
temas escolhidos - no total, já foram gravados 11 programas - e, ainda, as ideias que 
fundamentaram a construção do “Dissidências Sexuais”. Dessa forma, dividiremos a 
apresentação em dois momentos: primeiramente, uma brevíssima discussão conceitual 
sobre as abordagens que a Comunicação pode assumir em relação às temáticas LGBT. 
Em segundo lugar, faremos a apresentação do formato e a descrição das etapas de 
produção do programa, destacando as escolhas estéticas e as práticas adotadas, bem 
como alguns aspectos técnicos do campo das mídias sonoras. Gostaríamos de, com essa 
apresentação, mostrar, incentivar e inspirar iniciativas em Comunicação que possam 
contribuir para o debate aprofundado, rico e plural a respeito das questões ligadas a 
gêneros e sexualidades, sobretudo em um momento de difusão maciça de notícias falsas 
e desinformação, que podem promover intolerância, desrespeito e ódio. 
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RESUMO: 

 
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é conhecida, dentre outras 
características, por seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e pela luta para 
erradicar o preconceito e a discriminação da vida universitária. Neste sentido, uma de 
suas ações foi criar em 2016.2, o Fórum Permanente UFRJ Acessível e Inclusiva (FPAI). O 
objetivo deste trabalho é divulgar os resultados do que foi realizado no período 
compreendido entre 2018 e 2019.1 por este importante espaço institucional, no que 
tange à política de acessibilidade e inclusão que a instituição está construindo, em defesa 
dos direitos das pessoas com deficiência, na UFRJ. O FPAI vem se consolidando como 
instância consultiva e espaço regular de discussão, elaboração e suporte ao 
desenvolvimento e implementação da política institucional em acessibilidade da UFRJ; 
seja através de suas plenárias mensais, seja por meio das ações desenvolvidas por suas 
três Câmaras (Câmara de Projetos, Obras, Questões Ambientais e Qualidade de Vida; 
Câmara de Assuntos Acadêmicos; Câmara de Legislação) e pelas Comissões locais de 
Acessibilidade, seja através de atos articulados com a Diretoria de Acessibilidade (DIRAC), 
instância deliberativa criada em 2018.1. Constituem objetivos do FPAI: I - debater e 
refletir acerca das experiências, dificuldades, necessidades e desafios comuns às pessoas 
com deficiência, às pessoas com mobilidade reduzida e às pessoas com transtornos 
funcionais específicos na UFRJ; II - propor políticas e diretrizes básicas que permitam o 
fortalecimento das ações de acessibilidade e de inclusão na universidade; III- levar 
demandas e propor ações para a Diretoria de Acessibilidade. Desde junho de 2018, a 
Coordenação do FPAI está sendo exercida por uma Técnica Administrativa em Educação 
e orientada por um novo Regimento. Por fim, acredita-se que seja responsabilidade do 
FPAI e de todas as instâncias da UFRJ assegurar atendimento prioritário a pessoas com 
deficiência nos diversos espaços institucionais (estacionamento, restaurante 
universitário, transporte, processos...), evitando que sofram qualquer tipo de 
constrangimento, tratamento vexatório ou discriminação capacitista por parte outras 
pessoas, devido à livre escolha de exercício dos direitos que já lhe são assegurados por 
lei, no que se refere à acessibilidade e inclusão. 
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RESUMO: 

 
A Divisão de Recurso Humanos (DRH)/Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF) atua em prestar orientações sobre direitos e deveres e em promover saúde e 
bem-estar aos trabalhadores do HUCFF, oferecendo serviços de qualidade em todos os 
seus seguimentos. A área de recursos humanos não deve se preocupar apenas com a 
mão de obra que o trabalhador oferece, mas também com o bom atendimento 
dispensado, bem como com o cuidado com sua saúde física e mental. Os serviços que 
compõem a DRH têm como principal objetivo “o cuidar de quem cuida”, primando pela 
valorização do trabalhador, através do seu desenvolvimento profissional e 
reconhecimento. Assim, busca um feedback por parte dos seus integrantes para 
aprimorar o trabalho e atender às necessidades encontradas. Aborda-se uma visão de 
gestão de pessoas participativa, em que a opinião do trabalhador torna-se importante 
para as decisões do líder. A atual gestão destaca-se pela motivação dos trabalhadores, 
trazendo como consequência natural o bom atendimento aos pacientes deste Hospital. 
Os diversos serviços da DRH possuem especificidades, mas todos em prol do bem-estar 
do trabalhador. O SAP abrange o atendimento aos trabalhadores de empresas 
terceirizadas e Assentamentos Funcionais. Divide-se em: Seção de Pagamentos 
(Gerenciamento de todos os assuntos referentes à vida financeira do servidor, Hora extra 
e APH), Seção de Registro e Controle (Gerenciamento dos assentamentos funcionais e 
controle dos processos de vida funcional  como aposentadorias, abonos, e outros), Seção 
de Saúde do Trabalhador (urgências médicas, periódicos, dosimetria, etc.), Seção de 
Atendimento (Recebimentos e abertura de processos referente a todos os assuntos 
funcionais) e SEOP (gerência e confecção da folha de pagamento dos trabalhadores 
extraquadro). O STD tem como missão a movimentação de servidores, atendimento 
àqueles em disponibilidade, acompanhamento sócio funcional, além de treinamentos, 
cursos, e palestras em educação continuada. A Sindicância é responsável pela abertura e 
acompanhamento de processos disciplinares. O gabinete da DRH é onde o diretor 
gerencia todos os trabalhos desenvolvidos nos serviços, sempre focado na afirmação da 
constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS) que afirma: “Saúde é um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou 
enfermidade”. Algumas demonstrações dessa afirmação são os eventos organizados pela 
DRH em prol da valorização do trabalhador, do atendimento humanizado, da mediação 
de conflitos e da organização de cursos oferecidos ao corpo social. 
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RESUMO: 

 
Criada em 1986, a Editora UFRJ já teve diferentes projetos editoriais, que se refletiram em 
características visuais mais ou menos planejadas, de acordo com algumas variáveis, 
incluindo seu histórico, o tamanho e a especialização de sua equipe e diferentes gestões. 
Em 2018, um processo realizado internamente, contando com o apoio da direção e 
envolvendo toda a equipe – por meio de questionários e reuniões –, construiu um 
conceito que levou à criação do novo logotipo. Este foi um pontapé para o 
amadurecimento, ainda em curso, da identidade visual como um todo. A editora já tivera 
dois logotipos: o primeiro, utilizado desde sua criação até 1990, e o segundo, elaborado 
por profissionais do mercado, lançado em 1991 e utilizado até meados de 2018. Este 
último apresentava dificuldades de aplicação e de legibilidade, entre outros fatores 
apontados na pesquisa realizada com a equipe. O debate sobre o novo logotipo envolveu 
desde a função de uma editora universitária de uma das principais instituições de ensino 
do país na divulgação científica, passando por seus valores fundamentais e seus 
objetivos, para chegar a uma marca que resumisse tais ideais. A construção de um 
ambiente de troca entre todos os servidores e a direção foi determinante para 
estabelecer o conceito da marca com clareza e projetar uma continuidade desse 
processo. Assim, a mudança no logo é parte de um questionamento constante sobre 
qual é o papel da Editora UFRJ para a universidade e para a sociedade, que se relaciona 
também com a necessidade de mudanças na cultura organizacional. Muito ainda pode 
ser desenvolvido em termos de otimização da produção e até mesmo na própria 
implementação da identidade visual, no entanto a experiência de criação do logotipo 
internamente consolidou a competência técnica da equipe e apontou para um 
progressivo desenvolvimento da democratização do conhecimento, incluindo a 
publicação de livros impressos e digitais, a reformulação do site e a diversidade da 
produção. 
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RESUMO: 

 
Este estudo, já finalizado, tem como título “Educação a distância e a qualidade do ensino: 
Uma análise quantitativa” e seu objetivo geral é analisar, por meio de um recorte sócio-
histórico, as experiências acadêmicas dos professores das distintas redes de ensino, por 
meio dos ambientes de Cursos Online Massivos, também chamados de plataformas 
MOOC’s e a influência dessa formação em sua rotina pedagógica. Como objetivos 
específicos, pretende desvelar os desdobramentos das políticas públicas de educação no 
que tange à formação docente em EaD, tendo como referência as condições materiais 
objetivas de trabalho no exercício da dialogia entre realidade social e desenvolvimento 
político-intelectual dos alunos, bem como compreender a relação teórica entre formação 
continuada e desenvolvimento da autonomia docente após a realização de cursos em 
plataformas MOOC’s, tensionando as contradições existentes entre o aprendido e a 
realidade. Para pensar políticas públicas de educação, formação docente e currículo, este 
projeto fundamentou-se no pensamento de BOURDIEU (2006), DELEUZE (1992), 
EVANGELISTA (2013), FOUCAULT (1995; 2007), VALENTIM (2016), PRETI (2000), BASTOS 
(1989) e WEBER (1989). Na realização deste estudo, foi adotado um questionário no 
formato Google Forms, no qual 95 docentes responderam a 26 questões pertinentes à 
influência dessa modalidade de ensino em sua prática cotidiana. Para o tratamento das 
respostas obtidas, essas respostas foram categorizadas com o método de ponto médio 
para manter as características das variáveis, buscando também agregar as respostas 
semelhantes e atribuindo um valor numérico. Outras técnicas foram categorizadas em 
variáveis estatísticas tais como, o Modelo de Regressão e Probabilidade Linear, o Teste 
de BreuschPagan e a Análise Fatorial Confirmatória. A referida pesquisa teve como base 
epistemológica, para tal finalidade, a abordagem cartesiana-quantitativa para se fazer o 
levantamento de dados, e por meio da análise estatística, entender a essa incidência 
investigatória. A proposta com o presente estudo pretende, também, trazer à tona a 
influência da tecnologia na educação de uma forma geral, visando por meio desta, 
ampliar um diálogo integrador e estável com todos os pesquisadores interessados na 
área. O levantamento bibliográfico para o referido trabalho também foi importante, 
enaltecendo pensadores da área, bem como, a evolução da Educação a Distância ao 
longo da história. 
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RESUMO: 

 
Em 2015, o LIpE (Laboratório de Informática para Educação) inicia grupo cujo objetivo era 
o preparatório para a seleção ao mestrado do Núcleo Interdisciplinar para o 
Desenvolvimento Social (NIDES).  A cada trabalho acrescenta contribuições, pois utiliza 
metodologias participativas e baseia-se na práxis e na reformulação do curso, por parte 
de seus participantes. Em 2019, a Coordenação Pedagógica é composta por seis técnicas 
administrativas de unidades distintas da UFRJ, das quais três são ex-estudantes mestres 
e mestrandas do NIDES; orientadores de anteprojeto com dez mestres e doutores da 
UFRJ e da FIOCRUZ, com o objetivo de acompanhar, de forma individualizada, o 
desenvolvimento dos participantes. As turmas tinham em média vinte e cinco educandos 
e neste ano ampliamos para cinquenta e cinco em duas turmas. Isto foi possível por dois 
fatores: o aumento da equipe pedagógica e o uso da plataforma de ensino a distância 
Moodle. Mantiveram-se os encontros semanais presenciais. Com relação ao Moodle 
temos: 1- Fórum de Discussão: espaço para argumentar sobre determinada temática, 
identificando e utilizando os conceitos abordados, com uma pergunta provocadora inicial 
para estimular o debate. 2- Reações: os educandos registram a sua reação ao texto ou 
questão, sem necessitar de um padrão, sem exigir resposta certa ou errada. As 
educadoras utilizam as reações para mediar os estudos individuais, com propósito de 
“afinar” uma leitura crítica, identificando os limites e possibilidades ou problemas e 
soluções sobre o tema abordado ou algum conceito. As reações usadas em sala de aula 
para fomentar a discussão antes eram enviadas pelo correio eletrônico para todos da 
turma. 3- Café com Pesquisa: objetiva estimular contribuições entre as pesquisas de 
todos, como indicação bibliográfica, estímulo à participação em eventos acadêmicos, 
vídeos, notícias etc e substitui a comunicação com WhatsApp, antes utilizado. A estrutura 
do curso se apoia na metodologia participativa, em que a contribuição dos participantes 
não só é incentivada como também é a massa que molda e preenche a estrutura. Desta 
forma, a inquietude e a forma não acabada fazem parte do processo. A constante 
construção também sacode as certezas e o lidar com opiniões diversas, compatibilizar, 
ouvir, falar, construir e abandonar práticas são elementos do aprendizado. Entendemos 
a plataforma Moodle como mais uma ferramenta pedagógica, que potencializa os cursos 
presenciais, em que o que é construído no virtual alimenta a sala de aula e vice-versa. 
Acreditamos que essa experiência do preparatório possa contribuir na modalidade do 
Ensino a Distância (EaD). 
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RESUMO: 

 
Apesar do declínio constante na taxa de crescimento populacional mundial, há 
estimativas que apontam que cerca de 9 bilhões de seres humanos habitarão o planeta 
em 2050. A produção – e, consequentemente, os resíduos – deverão crescer, no mínimo, 
na mesma proporção. Sob essa perspectiva o presente trabalho apresenta a Educação 
Ambiental (EA) como ferramenta diretamente ligada ao conceito dos três “R’s” - Redução, 
Reuso e Reciclagem - para formar cidadãos conscientes; interessados e atuantes em 
todos os aspectos da temática ambiental. Tais ações dependem basicamente de sólida 
atitude individual dos cidadãos, que derivam de sua contínua e gradativa exposição no 
que diz respeito aos conceitos éticos e ambientais, desde a mais tenra idade. A intenção 
deste trabalho está em reforçar o entendimento, já sedimentado no meio ambiental, de 
que a EA é fator intrínseco e preponderante às mudanças culturais necessárias para que 
a sociedade global possa enfrentar as pressões socioambientais decorrentes de 
atividades humanas não sustentáveis. Este trabalho também apresenta um breve 
panorama das dificuldades enfrentadas para levar à ponta (salas de aula) as 
recomendações e direcionamentos inscritos em encontros mundiais, protocolos 
internacionais, legislação e um grande número de outras iniciativas ambientais. Para que 
possamos alcançar os resultados lançamos mão de pesquisa documental e análise das 
dificuldades que a efetiva implementação de recomendações e direcionamentos 
encontrados em literatura acadêmica, não acadêmica e legais enfrenta para chegar às 
salas de aula (docentes e discentes). Com isso, acreditamos que a EA é capaz de 
introduzir este direcionamento, a partir da escola, agregando culturalmente esses 
conceitos, de forma a construir uma atitude coletiva capaz de compreender e harmonizar 
os diversos fatores que pressionam nossa civilização. 
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RESUMO: 

 
A Universidade Pública hoje encontra novos desafios colocados pelas novas formas de 
desigualdade, exclusão e políticas públicas insuficientes para atender à complexidade 
que a vida social nos apresenta. Além disso, temos acompanhado a criminalização da 
vida nos territórios de favela e da atividade acadêmica politicamente comprometida. 
Desde 2017, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
a Cooperação Social e o Museu da Vida, vinculados à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 
coletivos dos territórios de Maré e Manguinhos vêm atuando em parceria, com ações na 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Em 2018, o tema da SNCT foi “Ciência 
para a Redução das Desigualdades”, o que motivou a promoção de outras ações, como 
as rodas de conversa “Universitárixs e faveladxs” voltadas para moradores destas favelas, 
graduandos ou egressos. A partir dos debates nas rodas, surgiu a deliberação da criação 
de um evento para conhecimento e reconhecimento dos projetos, fortalecendo a 
discussão sobre a forma como o conhecimento é construído nas periferias e nos espaços 
acadêmicos. Assim, o “Encontro Favela-Universidade: Caminhos, Encontros e 
Intercessões” foi realizado no período de 27 a 29 de março de 2019 na Faculdade de 
Letras da UFRJ, Cidade Universitária - separada das favelas da Maré apenas pelo Canal do 
Cunha e pela Linha Vermelha. O objetivo deste encontro foi ampliar o espaço para o 
conhecimento mútuo, a troca e o conhecimento das ações de Extensão Universitária 
desenvolvidas por docentes e técnicos administrativos em parceria com coletivos sociais 
desses territórios. Foram apresentadas também iniciativas em Cooperação Social das 
Unidades da Fiocruz em Manguinhos e na Maré e os projetos desenvolvidos por outros 
agentes comunitários locais, assim como promover o encontro de estudantes, atuais e 
egressos que habitam esses espaços sociais, a favela e a universidade. Convidamos esses 
agentes e grupos para dialogar e debater, buscando construir um novo horizonte de 
relação entre a favela e a universidade, em que a ciência e a cultura, a arte e a expressão, 
a extensão e a participação, o diálogo e a comunicação pudessem nos unir. O evento 
contou com 255 participantes e 63 trabalhos em três modalidades: oficinas, relatos de 
experiências e apresentações culturais. No decorrer do encontro pudemos participar, 
construir diálogos, projetar uma nova agenda, percorrer novos caminhos. 
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RESUMO: 

 
O Laboratório de Hidrogênio, LabH2, é um laboratório originalmente pertencente ao 
Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, que recentemente também passou 
a pertencer ao Programa de Engenharia de Transportes, PET, ambos da COPPE/UFRJ. 
Desde a sua criação manteve-se em constante atividade, desenvolvendo pesquisas sobre 
o menor elemento químico conhecido, o hidrogênio, abrangendo principalmente 
pesquisas sobre as características desse elemento quando presente em materiais e no 
seu uso como vetor energético. O laboratório serve de apoio a disciplinas da graduação e 
de pós-graduação, nas áreas de cerâmicos, propriedades físicas e metalúrgicas e novos 
materiais, tendo produzido 12 trabalhos de conclusão de curso, 27 dissertações de 
mestrado, 21 teses de doutorado e 4 pós-doutoramentos. Intercâmbios estudantis, em 
todos os níveis, são fomentados em função do seu nível de internacionalização. As 
atividades de pesquisa e desenvolvimento do laboratório são relacionadas a Pilhas a 
Combustível, tipos PEM/PaCOS; sistemas de tração/propulsão veiculares híbridos 
elétrico-hidrogênio e elétrico-etanol; sensores que detectam e mensuram hidrogênio em 
materiais; revestimento de superfície de materiais tipo nitretação por plasma pulsado; 
produção de hidrogênio por pirólise a plasma; e armazenamento de hidrogênio em ligas 
metálicas leves. Além das atividades de ensino e pesquisa, o LabH2 realizou o evento 
internacional WHEC 2018, liderou a criação da ABH2, participa da IPHE, representando o 
país em nome do MCTIC e edita a revista científica de materiais, Revista Matéria, on-line, 
com acesso aberto e gratuito. A infraestrutura do LabH2 é constituída por área de 175 
m2 no bloco I-2000, uma edificação em construção no Anexo F do CT, com 1.200 m2 e 
dois anexos na Divisão de Transportes da UFRJ, sendo um de cerca de 900 m2 de área 
laboratorial/oficina e outro de 1.800 m2, onde está sendo implementada uma Estação de 
Abastecimento de Hidrogênio, EAH, por eletrólise da água e energia solar fotovoltaica. 
Com o declínio no uso de combustíveis fósseis a única opção energética que tem 
possibilidade de atender à demanda mundial é a energia do hidrogênio e o mundo já 
experimenta essa transição. Estima-se que pilhas a combustível representarão para o 
século XXI importância análoga àquela que os computadores representaram para o 
século XX! Todas essas áreas de ação e a infraestrutura laboratorial compõem campo 
fértil para a atuação de profissionais com multidisciplinaridade, abrangendo tanto 
atividades no âmbito nacional quanto internacional, sendo para Técnicos Administrativos 
um trabalho excepcionalmente atraente nesse contexto, com inúmeras possibilidades de 
atuação nos universos da ciência e tecnologia. 
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RESUMO: 

 
Os laboratórios de ensino de física são de suma importância para a formação de alunos de 
diversos cursos de graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Neles são 
ministradas aulas experimentais que reforçam o conteúdo teórico e impactam diretamente 
no processo de ensino aprendizagem dos discentes. Para a grande maioria destes alunos o 
laboratório de física experimental é um ambiente novo e traz aspectos de análise 
completamente diferentes dos princípios físicos aprendidos em uma sala de aula. Os técnicos 
de laboratório de física são profissionais que atuam principalmente na montagem dos 
experimentos para a realização das aulas, no entanto suas atribuições vão muito mais além 
da colocação dos materiais de uso na sala. Podem-se destacar como outras 
responsabilidades: a manutenção, conservação e correta utilização dos equipamentos 
disponibilizados em cada laboratório; o auxílio ao corpo docente na implantação de novos 
experimentos; o controle de estoque dos materiais de consumo dos laboratórios. Este estudo 
tem como objetivo caracterizar o perfil do técnico de laboratório de física da UFRJ, suas 
atribuições, dificuldades, perspectivas e meios de valorização profissional. As informações 
coletadas são provenientes de questionários preenchidos por todos os técnicos de laboratório 
de física que atuam no Instituto, desde servidores que atuam no setor desde a década de 80 e 
que estão em processo de aposentadoria, até os funcionários empossados mais 
recentemente. A realidade de trabalho destes profissionais tem sido modificada já que o 
número de funcionários que atendem às áreas de apoio ao laboratório de ensino, como 
marcenaria, oficina mecânica e eletrônica, vem se extinguindo e não há novos concursos 
públicos que supram estas lacunas, nem tampouco profissionais terceirizados contratados 
para desempenhar estas funções. Restam alguns profissionais em processo de aposentadoria 
que atendem algumas demandas mais emergenciais. Sendo assim, devido à carência de 
profissionais específicos em determinadas funções para realizar manutenções corretivas e 
preventivas nos equipamentos de uso diário, a demanda de bancadas por sala de aula tem 
sido diminuída e algumas aulas comprometidas por falta de equipamentos aferidos e 
calibrados. Espera-se, através dos resultados obtidos com este estudo, melhorar o 
funcionamento do laboratório por meio da construção de um relacionamento técnico-docente 
mais respeitoso, incentivar a participação dos laboratoristas em cursos diretamente ligados à 
área, conscientizar para a conduta de boas práticas de segurança e contribuir positivamente 
para a melhoria e qualidade no ambiente de trabalho. 
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RESUMO: 

 
Introdução: o presente trabalho se propõe a apresentar a experiência no atendimento aos 
trabalhadores de Saúde do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho-HUCFF, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ, na Seção de Saúde do Trabalhador-
Sesat/Divisão de Recursos Humanos, afetados pela Síndrome de Burnout. Recentemente 
oficializada pela Organização Internacional de Saúde (OMS), a Síndrome é resultante do 
estresse crônico ligado ao trabalho, que pode acarretar esgotamento físico e emocional, 
com a perda do interesse em trabalhar, indiferença ao trabalho, sentimento de 
impotência, desvalorização, ansiedade e depressão, entre outros. Neste cenário, 
profissões que exigem um envolvimento interpessoal direto e intenso, como as ligadas à 
saúde, são as mais atingidas, com destaque para a incidência de 70% entre os 
profissionais de enfermagem em relação ao total de atendimentos. Para explicitação desse 
processo, adotaremos um referencial que valorize a singularidade do trabalhador, que 
ultrapasse a perspectiva focada no indivíduo e as expectativas relativas à sua capacidade 
de gerenciamento do stress e adaptação aos problemas ligados ao contexto do trabalho 
na saúde. Tal limitação pode obscurecer as causas multifatoriais e os riscos psicossociais e 
ambientais para o desenvolvimento do burnout, é preciso considerar também a estrutura 
institucional caracterizada nos últimos anos pela precarização do sistema de saúde, 
produção e sobrecarga de trabalho; a dinâmica das relações interpessoais e mecanismos 
de enfrentamento ao estresse e os danos morais à saúde física e mental do profissional da 
saúde. Objetivo: pretendemos contribuir para conscientização dos profissionais, chefias e 
gestores de instituições de saúde em relação aos desafios e aprimoramento das práticas 
de saúde para quem cuida, de modo a minimizar o impacto do estresse na sua qualidade 
de vida.  Metodologia: apresentação em pôster, com discussão e reflexão crítica 
relacionada às questões abordadas que englobam a vivencia do burnout pelos 
trabalhadores de saúde. Conclusão: a universidade pública é um espaço de construção 
coletiva de conhecimento, neste sentido, acreditamos ser importante a discussão sobre 
burnout e o compartilhamento das ações desenvolvidas com empenho pela equipe 
multiprofissional do SESAT/DRH-HUCFF no acolhimento, atendimento sócio funcional, 
mindfullness, grupos reflexivos e práticas integrativas que minimizam o sofrimento dos 
trabalhadores. 
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RESUMO: 

 
Na Universidade Federal do Rio de Janeiro temos um expressivo número de unidades 
que atuam em diversas áreas: saúde, tecnologia, linguagem, filosofia, educação etc. Este 
trabalho é sobre a Prefeitura Universitária da UFRJ, órgão responsável pela limpeza, 
pavimentação, segurança, manutenção das áreas verdes e manutenção predial. Durante 
o cotidiano nos deparamos com diversos desafios e novos saberes são fundamentais 
para a formação dos trabalhadores. Contudo, uma questão dificultava os processos 
formativos: a ausência de um espaço específico para que os servidores estudassem, pois 
tínhamos um único auditório utilizado para todas as ações como reuniões, grupos de 
trabalho, seminários etc. Criamos, então, o Núcleo de Educação Permanente dos 
Trabalhadores da Prefeitura Universitária da UFRJ – que iniciou suas atividades no dia 5 
de setembro de 2019, mas foi sonhado há algum tempo. Temos como objetivo geral nos 
consolidarmos como um espaço educacional de referência crítico-reflexivo na UFRJ, onde 
os trabalhadores tenham a oportunidade de desenvolver-se sob a ótica da educação 
permanente no cotidiano de trabalho. A inspiração teórica conta com Paulo Freire e com 
a defesa por uma educação pautada no diálogo; temos também Michel Thiollent e a 
metodologia da pesquisa-ação-participativa; acrescentamos Orlando Fals Borba e um 
olhar pensante e não podemos deixar de citar Célestin Freinet, que com uma abordagem 
educacional consistente, traz a vida para dentro da escola. Com relação à metodologia, 
temos encontros presenciais em torno de duas horas para planejarmos e organizamos 
três cursos contemplando em torno de 100 vagas. Nosso planejamento geral possui 
projetos que vão desde a Alfabetização de Adultos até um grupo de Estudos de 
Metodologia de Pesquisa para aqueles que desejam ingressar no mestrado ou 
doutorado.   É a diversidade presente em um espaço com mais de 370 trabalhadores. 
Temos vivido dias difíceis no atual cenário de cortes nos orçamentos da educação. Pelo 
olhar do “traço acostumado” à linha reta, estaríamos no fim, mas a nossa instituição é 
efetivamente uma construtora de lentes conceituais com curvas, desenhos, memórias, 
projetos e sonhos e não segue caminhos lineares. Conseguimos transver o cotidiano 
pelas lentes conceituais da educação e nosso traço tem um quê de autoria, afeto e 
inovação. Uma forma de ver além, mais do que um discurso sobre a importância da 
educação na vida dos trabalhadores, vamos construir uma prática rica e permeada de 
novas aprendizagens. 
 



106

 

 

 

TÍTULO: ESPORTE PARA TODOS 

AUTOR(ES): Adriano Felix Oliveira; Gustavo Amany Sotelo 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  adrianoafo@eefd.ufrj.br; gustavosotelo@eefd.ufrj.br 

MODALIDADE: SQV ID: 2770 TIPO DE SESSÃO: EXPOSIÇÃO DE PÔSTER 

PALAVRAS-CHAVE: Atividade física; Acompanhantes; Promoção da saúde 

 
RESUMO: 

 
O esporte pode ser uma importante ferramenta de inclusão social, além de contribuir 
para o desenvolvimento físico e psicológico do indivíduo. O Projeto “ Esporte para todos” 
visa contribuir para a inclusão social e promoção da saúde dos acompanhantes de 
pacientes do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), sobretudo dos 
indivíduos carentes de políticas públicas voltadas ao esporte educacional e participativo. 
Somado a isso, também proporcionará experiência profissional relevante aos estudantes 
curriculares da UFRJ, tendo em vista que os mesmos estarão envolvidos no processo 
ensino-aprendizagem de várias modalidades de quadra. As atividades serão 
fundamentadas na inclusão, oportunizando aos participantes vivenciar diferentes 
atividades físicas e esportivas. Além disso, a prática esportiva no âmbito do referido 
projeto será vivenciada sob o aspecto lúdico, indo além do mero gesto esportivo, e 
proporcionará ao seu praticante ricas experiências sociais e culturais, como integração, 
trabalho em equipe e respeito mútuo. Aspectos étnico-raciais serão trabalhados nas 
aulas com abordagem nas práticas corporais afro-brasileiras, com o intuito de incentivar 
a aceitação das diversidades socioculturais. Dessa forma, este projeto tem como objetivo 
precípuo democratizar as atividades esportivo-educacionais, a fim de fortalecer o diálogo 
Universidade-Comunidade, e a partir daí juntos, construírmos novas formas de 
conhecimento com vistas à promoção e incentivo à prática regular de atividade física 
para a melhoria da qualidade de vida dos participantes. 
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RESUMO: 

 
O Museu da Geodiversidade (MGeo) do Instituto de Geociências(IGEO) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) se propõe a receber todos os seus visitantes com a 
mesma qualidade, porém ainda existem algumas barreiras que dificultam o acesso e a 
fruição para pessoas com deficiência. No viés de eliminar barreiras atitudinais e 
comunicacionais, buscou-se desenvolver estratégias de acessibilidade voltadas para as 
Geociências, em especial sobre o conteúdo abordado na exposição “Memórias da Terra”, 
a fim de contribuir para a recepção de crianças e jovens com Deficiência Intelectual. O 
estudo aqui apresentado teve caráter essencialmente qualitativo, com ênfase na 
observação e discussão com base nas publicações relevantes da área. Está 
fundamentado em ideias e pressupostos de teóricos que apresentam significativa 
importância na definição e construção dos conceitos discutidos: Romeu Sassaki, Aline 
Castro, Vanessa Dea e Edison Duarte, Viviane Sarraf. A partir da observação não-
participativa realizada, constatou-se que a equipe do MGeo trabalha para a eliminação 
da exclusão cultural. No entanto, ainda existem alguns fatores que necessitam ser 
aperfeiçoados para atender às necessidades específicas de alguns indivíduos. Algumas 
estratégias foram sistematizadas e analisadas para auxiliar e viabilizar uma mediação 
acessível para crianças e jovens com deficiência intelectual, com isso, pretende-se reduzir 
ao máximo as barreiras comunicacionais para que todos os visitantes possam aprender 
nesse espaço científico-cultural e desfrutar dele de uma maneira mais equalitária. 
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RESUMO: 

 
INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a estrutura administrativa 
da Faculdade Nacional de Direito (FND) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
em comparação com outras unidades da Instituição, de modo a analisar de que forma a 
organização interna pode ser mais ou menos eficiente na consecução de seus objetivos. 
FUNDAMENTAÇÃO: As últimas três décadas foram marcadas por profundas 
transformações tecnológicas, sociais, políticas e econômicas que demandaram 
reformulações nas estruturas organizacionais das Instituições de Ensino Superior (IES). 
Tornou-se imprescindível a implementação de novos mecanismos de gestão que 
permitam às universidades melhor atender às cada vez mais complexas demandas da 
sociedade. A organização administrativa é de fundamental importância para a 
consecução dos objetivos de uma IES, impactando diretamente o planejamento e 
execução das atividades, bem como o atendimento da atividade-fim, baseada no modelo 
de ensino, pesquisa e extensão. Dessa maneira, pretende-se analisar a estrutura 
administrativa da Faculdade Nacional de Direito, bem como compará-la a outros 
modelos administrativos da própria UFRJ, na tentativa de entender se é possível 
implementar um melhor modelo organizacional, que seja mais eficiente para o 
atendimento dos seus objetivos. OBJETIVO GERAL: Analisar a estrutura administrativa da 
Faculdade Nacional de Direito e outras unidades do Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas da UFRJ, compará-las, e identificar/propor melhorias. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 1) Analisar a estrutura organizacional interna das unidades, a partir de seus 
organogramas; 2) Identificar como a estrutura administrativa atinge ações de ensino, 
pesquisa e extensão; e 3) A partir das comparações, propor possíveis melhorias. 
METODOLOGIA: Pretende-se analisar os organogramas das unidades do Centro de 
Ciências Jurídicas e Econômicas da UFRJ, comparando-os entre si, à luz da legislação 
vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com base nas informações, 
será verificado de que maneira a estrutura organizacional alcança ou não ações de 
ensino, pesquisa e extensão, e espera-se poder propor alterações que ajudem a tornar 
mais eficiente a estrutura interna. ANÁLISE PARCIAL E CONCLUSÃO: Na organização 
interna da FND identifica-se a estruturação baseada em departamentos acadêmicos, 
menores estruturas administrativas da UFRJ, que congregam docentes de áreas 
correlatas. Outras instituições se organizam em cursos, em detrimento de 
departamentos, por entenderem ser mais eficiente dessa forma, além de conseguirem 
alcançar de forma menos engessada ações de ensino, pesquisa e extensão. 
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RESUMO: 

 
Busca-se contribuir para a otimização dos procedimentos da Gestão Pública Universitária 
ao avaliar os resultados da inserção de uma ferramenta digital, apoiada na computação 
em nuvem, no planejamento e execução de um processo seletivo. Baseia-se nos 
princípios constitucionais de eficácia e eficiência na administração pública, tendo como 
objetivos: 1) corroborar a importância da assimilação de tecnologias digitais nos 
processos cotidianos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 2) apontar 
caminhos para uma implementação descomplicada dessas tecnologias; 3) refletir sobre 
possibilidades de aprimoramento contínuo dos serviços públicos. Para tanto, analisou-se 
o contexto do programa de Facilitadores de Aprendizagem, desenvolvido desde 2018 
pela Diretoria de Acessibilidade (Dirac/UFRJ). A iniciativa oferece vagas para estudantes 
de graduação e pós-graduação da UFRJ atuarem na viabilização da permanência e da 
acessibilidade de estudantes com deficiência em suas formações acadêmicas. As 
seleções de facilitadores já realizadas foram regulamentadas por quatro editais 
publicados pelo Gabinete do Reitor (nº 762/2018, nº 960/2018, nº 60/2019 e nº 130/2019). 
Nos três primeiros, as inscrições foram feitas por e-mail, pelo envio de ficha de inscrição 
preenchida, datada e assinada, histórico acadêmico emitido pelo SIGA ou pelas 
secretarias de curso, e cópia de RG e CPF. Esses documentos foram recebidos e 
tabulados pela equipe da Divisão de Orientação e Suporte (Dirac-DOS), para avaliação de 
candidatos aptos a serem entrevistados. Já no último edital, optou-se pela elaboração de 
formulários eletrônicos vinculados a planilhas com preenchimento automático das 
informações enviadas pelos candidatos. A partir de uma abordagem quantitativa e 
qualitativa, com análise comparativa dos dados dos registros das ações e de entrevistas 
com membros da Dirac-DOS durante os meses de abril e maio de 2019, percebeu-se que 
o uso dos formulários eletrônicos proporcionou uma melhora significativa em termos de 
efetividade, sendo necessários menos recursos para atingir mais rapidamente as metas 
estabelecidas, reduzindo-se a realocação temporária de equipe e equipamentos para 
desempenhar funções específicas do processo. O grupo demonstrou boa aceitação da 
ferramenta, indicando sua continuidade nos próximos editais. Conclui-se que a utilização 
desses instrumentos digitais em processos seletivos, desde que considerados durante 
sua concepção, possui potencial positivo para o aperfeiçoamento do serviço público. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho pretende fazer o resgate da trajetória da construção da discussão 
sobre a questão racial nas ações do Programa Integrado da UFRJ para Educação de 
Jovens e Adultos que integra a extensão universitária da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). Pensar a questão racial a partir do espaço da extensão universitária da 
UFRJ, tendo o programa como foco do estudo, remete a falar do racismo presente na 
sociedade brasileira que discrimina o corpo negro, silencia a temática negra e promove a 
desigualdade socioeconômica. O racismo é um comportamento que, amparado na 
crença da hierarquização das raças humanas, induz ao preconceito e à discriminação. Os 
dados das instituições de estatística e pesquisa revelam que os negros ainda estão 
submetidos às desigualdades raciais, mesmo após o fim da escravização. Vale ressaltar 
que a extensão universitária é o processo educativo que integra a universidade e a 
comunidade, e ainda potencializa a formação do estudante de graduação. Por outro 
lado, a Educação de Jovens Adultos é uma modalidade de ensino destinada 
majoritariamente aos pobres e negros, que não se alfabetizaram na infância. Neste 
sentido, a extensão universitária pôde atuar como espaço fértil para a discussão que 
promoveu a reflexão da questão racial por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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RESUMO: 

 
Este resumo intenciona debater as mudanças que a universidade pública vem 
enfrentando ao longo de sua história. O nascimento tardio e fragmentado e a disputa 
entre universalistas e particularistas, somados às políticas desenvolvimentistas 
instaladas no país por meio de interferências de países de capitalismo central criou bases 
heterônomas para a universidade brasileira. O processo é agudizado quando a 
regulamentação da pós-graduação se dá em meio ao governo empresarial-militar e 
numa tentativa de enquadrar nossa formação superior no modelo estadunidense. Outro 
elemento importante são os investimentos que o governo empresarial-militar passa a 
fazer nos programas de pós-graduação, o que intensifica as características heterônomas, 
uma vez que este crescimento estava vinculado aos investimentos em pesquisas 
almejados pelo governo.  As políticas neoliberais foram reduzindo os investimentos em 
pesquisa, criando uma situação insustentável até que se institui um novo padrão de 
financiamento a partir dos Fundos Setoriais que, seguido pela Lei de Inovação 
Tecnológica, a Lei do Bem, a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial, o crescimento dos Parques Tecnológicos e o Novo Marco de Ciência e 
Tecnologia, alteraram profundamente o padrão de financiamento e, por conseguinte, o 
padrão da pesquisa realizada na universidade pública. Aqui vale uma nota especial sobre 
as intenções do governo de Lula da Silva em beneficiar empresas que investissem em 
pesquisa e desenvolvimento através de renúncia fiscal, cujo resultado foi pífio, 
demonstrando que nunca houve interesse dos setores privados em investir na 
construção de centros de pesquisas próprios, a opção foi sempre de parasitar as 
universidades públicas. No momento, além dos efeitos da Emenda Constitucional 95 e 
dos cortes já aplicados este ano à universidade, estamos diante de um projeto de 
destruição da universidade pública e que o atual governo ousa chamar de "Future-se". 
Este projeto visa transformar a universidade num produtor de resultados que interessam 
ao mercado. Além disso, busca estabelecer relações com o setor privado que privilegiem 
o acesso ao fundo público. A união pretende passar a gestão das universidades públicas 
às Organizações Sociais, que poderão negociar bens públicos em fundos de 
investimentos, e se desresponsabiliza da sustentação da universidade, incentivando a 
captação de recursos por docentes e técnicos-administrativos. Estamos diante de uma 
transformação profunda da função social da universidade pública, do seu papel na 
formação da sociedade, na produção científica e da natureza do trabalho do servidor 
público. 
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RESUMO: 

 
Conforme a Norma Complementar nº 04/IN01/DSIC/GSIPR, um risco de segurança da 
informação é um potencial associado à exploração de uma ou mais vulnerabilidades de 
um ativo de informação ou de um conjunto de ativos, por parte de uma ou mais 
ameaças, com impacto negativo no negócio da organização. Convém a toda organização 
estabelecer e implementar um processo formal e documentado para a proteção de seus 
ativos. A avaliação de risco é a primeira etapa da Gestão de Riscos de Segurança da 
Informação (GRSI) e seu propósito é identificar e analisar as ações necessárias em 
relação aos requisitos de segurança da informação, a fim de preservar a integridade, 
confidencialidade e disponibilidade dos ativos. E assim, prover um ambiente seguro para 
a organização. A Diretoria de Segurança da Informação e Governança (SegTIC), 
responsável pela segurança da informação na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), ambiciona e se compromete com a melhoria contínua de seu Sistema de Gestão 
de Segurança da Informação (SGSI).  Por isso, atualmente, a SegTIC desenvolveu um 
modelo para a avaliação de riscos, pautado pelas boas práticas da ABNT NBR ISO/IEC 
27005 e pela Instrução Normativa GSI N° 01. O objetivo deste modelo é identificar os 
riscos e, a partir da análise dos resultados, determinar as ações para tratá-los em um 
nível aceitável. Neste modelo, foram contempladas as seguintes etapas: definição do 
contexto, identificação, análise e avaliação de riscos. Com o intuito de validar e aprimorar 
o modelo, conduziu-se um teste piloto na SegTIC, coordenado pela própria equipe. O 
teste piloto obteve um bom resultado além de apontar melhorias, visto que um processo 
de GRSI deve ser contínuo, sempre produzindo recursos para suportar o SGSI. É 
importante ressaltar que, quando se avaliam todas as circunstâncias onde determinada 
ameaça pode explorar alguma vulnerabilidade, a instituição obtém a vantagem de tomar 
decisões mais assertivas, melhorado assim o seu desempenho, além de ganhar a 
oportunidade de agir preventivamente contra possíveis perdas. 
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RESUMO: 

 
Temos como objetivo apresentar as estratégias utilizadas para construção da proposta 
de trabalho da gestão 2019-2023 da Pró-Reitoria de Pessoas (PR4). Trata-se de um relato 
de experiência realizado na UFRJ, no período de maio a julho de 2019 que contou com a 
participação da Pró-Reitora e da Superintendente, sempre acompanhadas dos servidores 
da gestão que se encerrava. A questão norteadora foi: O que poderia ser diferente. 
Resultados: a Pró-Reitoria de Pessoas é constituída por dois Superintendentes, três 
Assessores, três Coordenadores e 17 Divisões. Acreditamos que o desenvolvimento das 
atividades deva ser pautado pelos princípios da igualdade, equidade, justiça e respeito, 
com vistas à humanização e à preservação de relações justas entre as pessoas, com 
respeito à igualdade e ao bem-estar. Realizamos a identificação e o mapeamento do 
trabalho desenvolvido pelas gestões anteriores da PR4, garantindo a manutenção das 
experiências avaliadas como positivas pelos servidores; assim como a história e memória 
desta Pró-Reitoria e da UFRJ. Estudamos a criação do Conselho Administrativo de 
Pessoal, com a finalidade de definir as políticas de pessoal na UFRJ. Identificamos a 
necessidade de promoção de melhorias nos espaços físicos, com o objetivo de 
proporcionar acolhimento, conforto, promover a individualidade e a humanização nos 
atendimentos realizados pela PR4 aos servidores. Estamos estabelecendo metodologia 
para elaboração do diagnóstico de necessidades de capacitação e qualificação do 
servidor, assim como para dimensionar a força de trabalho. A política de distribuição de 
funções gratificadas na universidade necessita de definição de critérios que organize 
toda linha hierárquica de gestão. A saúde dos servidores merece destaque e torna-se 
necessária a criação de unidades satélites para atendimento dos servidores nos 
principais centros, com ações voltadas à promoção da saúde e da segurança dos 
servidores. As situações de conflitos e assédio moral estiveram presentes, o que apontou 
para a revisão das estratégias voltadas à promoção de relações de trabalho positivas e 
ainda para o combate ao assédio moral e sexual na universidade. Conclusão: o estudo 
apontou para a necessidade de direcionar nosso olhar para as pessoas, o trabalho, a 
capacitação e a saúde; com vistas à promoção da qualidade de vida dos servidores dessa 
universidade. 
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RESUMO: 

 
Introdução: Atualmente o ingresso no quadro permanente das IFES se dá a partir de 
concurso público, realizado por meio de provas que exigem conhecimentos gerais e 
específicos e/ou prova de títulos. No entanto, até que ponto apenas a realização da prova 
pode identificar o perfil do servidor para ocupação do cargo especificado no edital do 
concurso? Ainda pouco conhecida no setor público, tanto no Brasil como no mundo, a 
gestão por competências significa olhar para o trabalho por meio de uma lente que 
combina os conhecimentos, o saber-fazer, a experiência e os comportamentos exercidos 
em contexto específico. No entanto, existem fatores limitantes para a introdução desse 
tipo de gestão no serviço público. Nesse contexto, esta pesquisa busca contribuir para o 
eixo temático Gestão de Pessoas no que se refere ao processo admissional dos 
servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAE), refletindo sobre sua evolução e 
limitações. Fundamentação: O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo 
de alocação de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de Técnico 
Administrativo em Educação na UFRJ, buscando verificar se os métodos utilizados 
atualmente atendem às demandas da Gestão Estratégica de Pessoas por Competências, 
ou seja, se conseguem alinhar as competências e habilidades dos novos servidores com 
as necessidades da Universidade e suas unidades. Assim, tem-se como objeto de 
pesquisa: O processo admissional e de alocação dos servidores técnico-administrativos 
na UFRJ atende às demandas da Gestão Estratégica de Pessoas por competências? 
Metodologia: A pesquisa será feita por meio de revisão bibliográfica, além de um breve 
questionário a ser realizado com os responsáveis pela área de admissão da Pró-Reitoria 
de Pessoal. Resultado Esperado: A partir da pesquisa espera-se confirmar ou não a 
hipótese de que o processo admissional da UFRJ não atende às demandas da Gestão 
Estratégica de Pessoas por competências. Conclusão: O trabalho tem como proposta 
entender como é feito o processo admissional e de alocação dos novos servidores, a sua 
evolução nos últimos concursos e quais são suas limitações. Após a análise dos 
resultados ver a possibilidade de propor melhorias para que o processo atenda à Gestão 
Estratégica de Pessoas por competências. 
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RESUMO: 

 
O objetivo geral deste artigo é refletir sobre as insuficiências/ineficiências associadas à 
implementação do PAC-favelas como política pública em Manguinhos, seu diálogo com outras 
políticas (saúde e educação) e com a Gestão Pública. De modo que todos estes objetos sejam 
verificados à luz da literatura que permeia o tema e suas correlações. O Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), firmado a partir do decreto presidencial 6.025/2007, foi 
lançado como uma ferramenta para impulsionar o desenvolvimento do Brasil em diversas 
áreas, combinando abordagens sociais e estruturais, como obras de urbanização, rodovias, 
produção de energia etc. O projeto é permeado pelo pressuposto de que o governo Lula 
2003-2007 retirou o Brasil de uma profunda crise e lançou bases sólidas para o 
desenvolvimento, com indicadores econômicos positivos e condições para ampla distribuição 
de renda, criando um cenário propício para a superação das desigualdades. Um dos maiores 
índices de investimentos foi o Social e Urbano. O aperfeiçoamento da gestão pública e a 
valorização da qualidade de vida encontrava-se presente nos principais objetivos da 
implementação do programa, além das movimentações econômicas produzidas pelo evento. 
Esse é o contexto em que foi lançado o PAC-favelas, inserido no eixo Social e Urbano, tendo 
como um dos principais objetivos o saneamento e urbanização de favelas. Iniciou-se, 
portanto, uma grande força operacional que promoveu esperança aos moradores das favelas 
envolvidas. O estudo que aqui apresentamos tem como foco análise a partir de uma descrição 
qualitativa, calcada na metodologia proposta pela autora Cecília Minayo, da implantação de 
políticas públicas de urbanização em favelas, especialmente em Manguinhos, com o PAC-
Favelas, iniciada em 2008. A intenção desta pesquisa é verificar as condições em que este 
programa foi apresentado e aplicado, bem como seu diálogo com os sujeitos sociais 
envolvidos nesta formulação e outras políticas. O Estado como sujeito social também é 
introduzido na discussão e suas responsabilidades dentro do sistema serão abordadas. 
Dentro desses deveres está o ponto chave em nossa pesquisa: Gestão Pública. O debate 
conceitual sobre políticas públicas e seus efeitos é de suma importância e será discorrido 
durante nossa análise, utilizando autores como Celina Souza, Célia Lessa e Klaus Frey para 
uma discussão bibliográfica. Ainda na fundamentação, utilizaremos as análises de Cláudia 
Trindade, Léo Bueno e João Batista, pois correlacionam tópicos importantes com nossa 
proposta. Estudos recentes sobre a região de Manguinhos têm grande valor e não serão 
descartados, principalmente os que, de maneira dialógica somam à nossa intenção. 
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RESUMO: 

 
Este artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla, que teve como objetivo mensurar o 
grau de satisfação dos discentes de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) em 
relação à oferta dos serviços complementares mais relevantes associados à atividade de 
ensino, à luz da pesquisa de marketing. Contudo, devido às limitações de tamanho, este 
artigo apresenta o recorte específico dos achados relativos ao Restaurante Universitário 
(RU), tendo em vista o seu cunho social para os alunos, bem como o impacto na 
permanência estudantil. Para tanto, foi utilizado o método misto de pesquisa, onde os 
resultados da abordagem qualitativa serviram como base à pesquisa quantitativa. No 
que concerne à abordagem quantitativa, foi utilizada a pesquisa do tipo survey, com 
aplicação de questionários in loco e online, no ano de 2018, tendo resultado no tamanho 
amostral de 602 alunos, cujos dados foram analisados através do software SPSS. Os 
resultados demonstraram que os serviços ofertados pelo RU ocupam a segunda posição 
no ranking de importância dentre os dez serviços pesquisados, todavia, no que tange à 
satisfação, a média das avaliações está dentro da zona de insatisfação, principalmente 
em decorrência das percepções dos alunos acerca dos componentes de tempo de espera 
em filas, ventilação, questão nutricional da refeição e qualidade da refeição. Ademais, de 
acordo com testes estatísticos, tais como T de Student e Kruskal Wallis, o estudo revelou 
que existem divergências significativas de satisfação quando são realizadas comparações 
por sexo, turno e Instituto. Desta forma, o estudo pretendeu apresentar um panorama 
geral dos serviços do restaurante universitário desta universidade, bem como 
demonstrar como a pesquisa de marketing pode ser utilizada por IFES para elucidar 
problemas relacionados à mensuração da satisfação, assim como alocar adequadamente 
os recursos públicos, ainda mais diante do atual contexto de contingenciamento e cortes 
orçamentários enfrentados pelas IFES. 
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RESUMO: 

 
Álvaro Astolpho da Silveira foi um grande naturalista brasileiro. Durante sua participação 
na Comissão Geográfica e Geológica de Minas Gerais, ele foi responsável por coletar 
centenas de exemplares de plantas oriundas, principalmente, de campos rupestres. A 
partir destas, descreveu uma quantidade vertiginosa de novas espécies para a ciência. 
Muitas espécies propostas por ele nunca mais foram vistas no ambiente natural. Essa 
importante coleção criada por Silveira ainda é pouco compreendida, tornando ainda 
obscuro o acesso ao conhecimento sobre essas plantas. Grande parte dela está 
atualmente depositada no Herbário do Museu Nacional. A obtenção dos dados foi 
realizada a partir da análise dos registros de intercâmbio de materiais feitos pelo 
Herbário R e arquivados na instituição, onde foi possível localizar os relatórios de compra 
da coleção. Além disso, foram levantadas as informações contidas nas etiquetas das 
exsicatas identificadas em alguma categoria de tipo nomenclatural. Estas foram 
analisadas e comparadas com os registros contidos nas publicações feitas por Silveira. 
Sua coleção foi comprada pelo Herbário R em 22 de dezembro de 1954, adquirindo um 
total de 42 caixas de exsicatas a Cr$ 30.000 (valor equivalente a 12 salários mínimos na 
época, o que valeria em torno de R$ 10.000 atualmente). Desse total, 24 caixas 
correspondiam a exemplares de Eriocaulaceae, família que continha as plantas mais bem 
conservadas. Conforme descrito no relatório de vistoria da coleção de Silveira, a fim de 
avaliar a compra, o Dr. José Vidal encontrou exsicatas sem número e misturadas em 
pacotes que continham coletas feitas por pessoas diferentes em locais diferentes, não 
sendo possível distinguir umas das outras; enquanto outros pacotes de exsicatas foram 
encontrados sem nenhuma etiqueta. Conforme informado nas cartas trocadas entre 
Vidal e sua chefia, apenas cerca de 1/3 do Herbarium Silveira tinha condições de ser 
aproveitado. Misturados com os demais representantes da coleção, encontravam-se 
diversos materiais que foram indicados como tipos nomenclaturais dos taxa descritos 
por Silveira. Devido ao péssimo estado de conservação e à ausência de curadoria 
adequada, foi possível recuperar apenas cerca 85% dos tipos propostos por Silveira, 
representando um total de 246 tipos atualmente tombados. O Herbário R, dessa forma, 
abriga a maior coleção brasileira de tipos de Eriocaulaceae, disponibilizando dados 
técnicos-científicos para pesquisadores nacionais e internacionais. A constatação desse 
tipo de informação nos ajuda a reforçar ainda mais a importância das coleções biológicas 
e seus processos de curadoria do acervo. 
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RESUMO: 

 
O Encontro de Arte e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi um evento 
realizado pela Superintendência de Difusão Cultural do Fórum de Ciência e Cultura, entre 
os dias 3 e 7 de junho de 2019. Este evento foi pensado a partir de duas premissas: 
existiria uma dificuldade de comunicação interna generalizada na universidade e não 
haveria, a priori, um espaço institucional constituído para o diálogo entre os múltiplos 
polos de realização em arte e cultura da instituição. Assim, o objetivo deste evento foi 
criar uma oportunidade para reunir e mapear as diferentes iniciativas artísticas e 
culturais desenvolvidas pela instituição no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, bem 
como aquelas desenvolvidas por universitários através de coletivos autônomos, 
iniciativas sindicais e também aquelas apresentadas por técnicos-administrativos. Sua 
programação foi composta por mesas-redondas, reuniões públicas e rodas de conversas 
em torno do fomento e da difusão das iniciativas de produção artístico-cultural da 
universidade. As mesas-redondas e reuniões públicas foram formadas com 
colaboradores convidados e as rodas de conversa por propostas inscritas que se 
aglutinaram em torno de doze eixos temáticos sugeridos pela coordenação do evento. 
Ao todo, foram pouco mais de 100 iniciativas inscritas e apresentadas em 3 dias de 
comunicações orais. Cabe ao Fórum de Ciência e Cultura a implementação e o fomento à 
Política Cultural, Artística e de Difusão Científico-Cultural da UFRJ. Esta política foi 
apreciada e aprovada pelo Consuni em 2014 e se consolidou no documento intitulado 
"Você Faz Cultura". Seu plano de ação mais recente abrangeu o período de 2017-2019. 
Desta forma, o Fórum de Ciência e Cultura tem se colocado como o articulador de uma 
rede para a troca de informações entre projetos que, muitas vezes, nem sequer sabem 
da existência uns dos outros. Pretende-se nesta comunicação fazer um breve relato 
sobre esta experiência e também apresentar os números da cultura na UFRJ colhidos por 
ocasião deste evento. 
 



119

 

 

 

TÍTULO: 
IMPACTO DAS APRESENTAÇÕES DAS MESAS CLÍNICAS NA MELHORIA DA SAÚDE 
BUCAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CLÍNICAS DE ODONTOPEDIATRIA DA UFRJ 

AUTOR(ES): Ana Lucia Vollu; Aline Almeida Neves; Luciana Pomarico R S; Andrea Fonseca Gonçalves 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  avollu@terra.com.br; aline.dealmeidaneves@gmail.com; 
lupomarico@gmail.com; andrea.goncalves@odonto.ufrj.br 

MODALIDADE: SQV ID: 2867 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-CHAVE: Extensão Comunitária; Qualidade de Vida; Promoção da Saúde; Odontologia; Crianças; 
Adolescentes 

 
RESUMO: 

 
Avaliou-se, através de questionários, o impacto das mesas clínicas apresentadas por 
alunos das disciplinas de Odontopediatria, da Faculdade de Odontologia da UFRJ, na 
saúde bucal de crianças/adolescentes (C/A) e de suas famílias. Através da ação de 
extensão intitulada “Orientação e educação em saúde aos responsáveis de crianças e 
adolescentes atendidos nas Clínicas de graduação I e II de Odontopediatria, de Atenção 
Primária em Odontologia (APO) e da Clínica de Bebês da Faculdade de Odontologia da 
UFRJ”, os alunos de graduação apresentaram mesas clínicas com o objetivo de instruir e 
esclarecer os pais/responsáveis das C/A a respeito de temas sobre saúde bucal. As 
apresentações foram associadas a explicações de fácil compreensão, com duração 
aproximada de 10 min. e aconteceram na sala de espera das clínicas. Ao final da ação, 
um questionário foi aplicado por um aluno de extensão aos responsáveis, com o intuito 
de avaliar o entendimento a respeito dos temas. A evolução clínica das C/A, cujos pais 
responderam ao questionário, passará a ser avaliada. Através da análise dos prontuários, 
investigar-se-á a necessidade ou não de tratamento no retorno para revisão. O 
questionário foi aplicado a 344 responsáveis entre 14 e 78 anos (41,00±11,27 anos), cujas 
C/A apresentavam idade entre 1 e 17 anos (9,00±3,75 anos); sendo 54,4% meninos e 66% 
mães. Dentre os temas (n=17) apresentados, os que geraram mais respostas aos 
questionários foram aqueles sobre prevenção da cárie, dentifrícios com flúor, 
importância dos dentes de leite, métodos de higiene oral e trauma, representando 53% 
do total. Todos os responsáveis consideraram importante as apresentações das mesas 
clínicas, com apenas 20 (5,8%) reportando terem tido dificuldade na compreensão do 
tema exposto e 30 (8,7%) sugeriram mudanças no programa, recomendando 
apresentação nas escolas ou em sala reservada, além do uso de mais cartazes. Cento e 
oitenta e cinco respondentes (53,2%) já haviam participado de exposições anteriores e 
99,7 apontaram melhoria na qualidade de vida de suas C/A e da família, em virtude dos 
conhecimentos adquiridos por meio da atividade em questão. Com a análise dos 
prontuários poderemos fazer uma avaliação objetiva do impacto das informações 
recebidas pelos responsáveis na saúde bucal de suas C/A. Entretanto, já foi observado 
que o conteúdo simples dos temas abordados nas mesas clínicas é mais fácil de ser 
compreendido pelo público, além de demonstrar a relevância de programas em salas de 
espera para a melhoria da saúde bucal e o autocuidado de C/A e de suas famílias. 
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RESUMO: 

 
A Incontinência Urinária é um problema de Saúde Pública que afeta muitas mulheres em 
diferentes faixas etárias. Frequentemente, em virtude da vergonha ou por 
desconhecimento da existência de tratamento para essa circunstância, muitas se omitem 
e escondem suas condições clínicas da família e até de profissionais da saúde. A pouca 
divulgação e oferta da especialidade de Fisioterapia Pélvica nos serviços públicos dificulta 
ainda mais a procura por auxílio e tratamento nessa área. A proposta da criação do 
ambulatório de Fisioterapia Pélvica do HESFA/UFRJ intenciona ampliar esse serviço no 
SUS para as mulheres que sofrem de Incontinência Urinária, a fim de cessar suas queixas 
e garantir uma melhor qualidade de vida. Paralelamente, o serviço pretende divulgar a 
especialidade para uma futura área de extensão e pesquisa na universidade. O conceito 
dos atendimentos está fundamentado segundo as orientações de guidelines 
internacionais da Sociedade Internacional de Continência (ICS). Complementando os 
atendimentos à população feminina, o ambulatório de Fisioterapia Pélvica visa a oferecer 
ações para a promoção integral da saúde da mulher, com as práticas da Medicina 
Tradicional Chinesa (acupuntura, auriculopuntura e possivelmente a eletroacupuntura) 
uma das primeiras a serem recomendadas na Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares - PNPIC do MS. O objetivo do serviço será de assegurar a prática 
baseada em evidências, a fim de manter o equilíbrio entre a clínica e a pesquisa na área. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho foi baseado no apresentado como requisito final para conclusão do MBA 
em Engenharia de Manutenção da UFRJ. Ele se propõe a aplicar conceitos da Engenharia 
de Manutenção na Faculdade de Odontologia da UFRJ e em especial na ‘Administração da 
Sede’- setor responsável pela manutenção. A Faculdade de Odontologia possuía como 
critério técnico a realização da manutenção corretiva, onde as intervenções eram 
realizadas após a ocorrência de falhas sistêmicas e recorrentes nos Ativos Físicos. 
Gerava, com isto, um grande transtorno, pois quando se lida com equipamentos antigos 
na área da saúde frequentemente surgem problemas durante os tratamentos, relativo 
ao intenso uso e gerando custos indesejáveis. Outro ponto evidenciado era concernente 
à abertura de chamado para manutenção. Por exemplo: quando um aluno identificava 
falha em um equipamento, tinha que acionar a administração da sede e fazer um 
processo burocrático que envolvia 5 etapas. Acarretava muitas vezes na não abertura do 
chamado e com frequência as pequenas falhas ficavam várias semanas sem solução. 
Baseado na metodologia PPCGM (Planejamento, Programação, Controle e Gestão da 
Manutenção), a primeira medida adotada foi desenvolver um sistema de abertura de 
‘Solicitação de Serviço’ em que, através de um link / QR-code, qualquer pessoa (com 
acesso à internet) poderia abrir chamado para manutenção. Neste processo de melhoria 
contínua foi desenvolvido, ainda, um plano de manutenção preventiva em que, por meio 
de rondas diárias e cronogramas de manutenções preventivas, era possível identificar 
previamente as prováveis falhas e fazer intervenções com o intuito de precavê-las. Essas 
medidas produziram grandes resultados na unidade aplicada. Dentre as melhorias 
podemos citar: uma maior arrecadação financeira pelos setores, devido à maior 
disponibilidade dos Ativos. Melhoria no atendimento de pacientes, devido ao quadro de 
equipamentos revisados e apresentando maior disponibilidade em função da redução 
do indicador de falhas. Com este trabalho conseguimos ver a possibilidade de aplicar 
conceitos da Engenharia de Manutenção, mesmo em condições de pouco recurso, e os 
grandes benefícios alcançados, seguindo o tripé: aplicação de ferramentas de baixo 
custo, aumento da disponibilidade e confiabilidade do sistema de atendimento na 
Faculdade de Odontologia. 
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RESUMO: 

 
Introdução: a promoção e manutenção de saúde estão intimamente ligadas ao estilo de 
vida e ao hábito alimentar. Nesse sentido, as propostas de promoção da saúde voltadas 
para educação alimentar e nutricional norteadas por abordagem interativa e 
multiprofissional podem favorecer a prática autônoma e voluntária de hábitos 
alimentares saudáveis e conscientes. A prática de educação alimentar e nutricional deve 
fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos, que 
favoreçam o diálogo junto ao indivíduo ou ao grupo, considerando aspectos pessoais, 
sociais, psicológicos e as interações e significados que compõem o comportamento 
alimentar. Objetivos: relatar a experiência relativa às atividades de Educação Alimentar e 
Nutricional (EAN) do Programa de Nutrição da Seção de Promoção e Prevenção da Saúde 
do Trabalhador- DAST/CPST. Método: descrição das atividades desenvolvidas pelo 
Programa de Nutrição, realizadas nos AGITA e Caravanas da Saúde promovidos pela 
DEPS, de abril a dezembro de 2018.  Resultados: Nas atividades foram usados um 
estande expositivo com amostras e embalagens de diversos alimentos, assim como 
pôsteres e outros recursos. Os participantes apresentaram muitas dúvidas e 
questionamentos sobre como se alimentar de maneira mais saudável, sendo observado 
também grande falta de informação sobre a correta escolha de alimentos com menor 
teor de sódio, açúcares, gorduras e aditivos alimentares, por exemplo. As temáticas de 
cada abordagem foram escolhidas previamente e a cada atividade era solicitado que os 
participantes a avaliassem, conforme o feedback dos participantes algum tema era 
repetido ou reforçado posteriormente. Foram um total de 310 atendimentos, sendo que 
79% dos atendidos consideraram como ótima a atividade da Nutrição, já 20% dos 
participantes consideraram como boa e apenas 1% considerou a atividade como 
indiferente. Conclusão: o ambiente de trabalho é reconhecido como um local estratégico 
de promoção da saúde e alimentação saudável, dessa forma, as intervenções com o uso 
estratégico da EAN, conforme descrito, podem auxiliar efetivamente para bons 
resultados e mudanças de hábito alimentar. Considerando as informações descritas, faz-
se necessário o aprimoramento e maior efetividade de ações específicas que promovam 
ações continuadas em Educação Alimentar e Nutricional. Assim, torna-se importante o 
investimento em programas de educação em Nutrição que venham integrar as ações 
preventivas propostas pela Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador/ CPST, 
que é o órgão responsável por desenvolver, dentre outras ações, a promoção e educação 
em saúde, assim como a prevenção de riscos e doenças. 
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RESUMO: 

 
Apresenta um relato de experiência sobre a XV Semana da Biblioteca do Colégio de 
Aplicação da UFRJ, um evento que acontece anualmente e proporciona uma maior 
aproximação entre sala de aula e biblioteca, por meio da mediação da leitura literária 
que conta com recursos tecnológicos e midiáticos. As atividades são planejadas pela 
equipe da biblioteca em conjunto com os professores responsáveis pela disciplina 
Oficina da Palavra para as turmas do 2° ao 5° ano, tendo como objetivo interagir com 
os alunos, através da elaboração de atividades de caráter artístico e cultural permeadas 
pela literatura. Expõe as atividades de mediação da leitura inclusiva e acessível que 
foram realizadas, de modo a permitir que este grupo se sinta representado e incluído. 
Para Mauch (2016, p.10) a mediação da leitura inclusiva e acessível é uma 
“oportunidade de colocar todos juntos na mesma roda, pessoas com e sem deficiência, 
sem qualquer tipo de discriminação, valorizando a convivência entre todos, a 
diversidade e as diferenças”. Vale destacar que a utilização de recursos pedagógicos 
adaptados foi indispensável para os alunos que apresentam como deficiência o 
autismo e a paralisia cerebral participarem das atividades literárias. Deste modo, é 
importante ressaltar o art. 27 da Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a 
inclusão da pessoa com deficiência e assegura um “sistema educacional inclusivo em 
todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais 
e sociais [...]” (BRASIL, 2015). Neste sentido, percebemos o quanto essas ações 
inclusivas puderam contribuir de maneira significativa no processo de aprendizagem 
dos alunos do Colégio de Aplicação da UFRJ. Desta maneira, é relevante destacar que a 
biblioteca mobilize ações literárias de inclusão para que estes alunos encontrem nesse 
espaço uma oportunidade onde suas habilidades possam ser identificadas, 
reconhecidas e desenvolvidas. 
 



124

 

 

 

TÍTULO: INCLUSÃO NA CULTURA DIGITAL: APRENDIZADO E LIBERDADE 

AUTOR(ES): Tania Maria da Silva Freire; Tania Cristina Silva; Michelle Brust Hackmayer 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  taniaf@ipub.ufrj.br; tania.silva@ipub.ufrj.br; michelle.brust@ipub.ufrj.br 

MODALIDADE: ACI ID: 2910 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Digital; Inclusão Social; Saúde Mental 

 
RESUMO: 

 
O Hospital dia / Centro de Atenção Diária (HD/CAD) do Instituto de Psiquiatria do Brasil 
(IPUB) é um serviço de atenção diária que acompanha pacientes com transtornos 
psíquicos graves e persistentes, oferecendo cuidados clínicos e atenção psicossocial que 
favoreçam a sustentação do sujeito em sua singularidade. Diversas atividades 
terapêuticas são desenvolvidas para alcançar estes objetivos, dentre elas as oficinas 
terapêuticas. As oficinas terapêuticas são uma das principais formas de oferecer 
recursos de expressão, socialização e participação na vida social, podendo promover 
inclusão na sociedade através da arte, educação e trabalho. O curso de Inclusão da 
Cultura Digital é um projeto piloto, preparado ao longo do ano de 2018 e implementado 
no início deste ano, que articula a proposta pedagógica do Laboratório de informática 
para Educação / Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (Lipe/NIDES), 
parceiros que contribuíram com apoio técnico e metodológico, com a perspectiva 
terapêutica do Serviço. Este projeto surgiu com o objetivo de acolher aqueles pacientes 
do Hospital dia que não participavam de outras oficinas terapêuticas e que de certa 
forma sinalizavam ter algum interesse em aprender novas tecnologias, assim como 
promover a inclusão da cultura digital, estimulando a autonomia, o compartilhamento de 
experiências, o respeito às diferenças e a integração social. O curso foi divulgado nos 
espaços que reúnem um número maior de usuários do Serviço e a formação da turma 
limitou-se ao número de computadores disponíveis. O curso foi estruturado, em seu 
módulo introdutório, em três etapas. O objetivo da primeira etapa foi trabalhar a 
coordenação motora fina e apresentar as partes de um computador e suas respectivas 
funções. Na segunda etapa, o objetivo está sendo a introdução e apropriação das 
funções do editor de texto, a partir da digitação e formatação. Na terceira etapa o 
objetivo será a apresentação das novas formas de comunicação através do acesso à 
Internet e seus cuidados. Utilizamos os princípios da metodologia participativa, não 
apenas por ser o embasamento teórico usado pelos nossos parceiros, mas 
principalmente por estarem alinhados à lógica de nosso Serviço. Favorecer a relação 
ensino-aprendizagem e manter um espaço de diálogo no processo pedagógico em 
constante transformação é o nosso objetivo geral. E, parafraseando um aluno do curso, 
“Esse aprendizado e manuseio são importantes. Não quero ficar socialmente excluído.” 
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RESUMO: 

 
O Jornal Espaço Livre é um periódico produzido por usuários do Hospital dia, um Serviço 
de assistência e formação de profissionais que tem uma história de pioneirismo na 
transformação do cuidado em saúde mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e que 
inspirou, junto com outras experiências, a criação de outros centros de atenção diária 
similares, como o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), componente estratégico da 
política nacional de saúde mental (Lei 10.216, de 06 de abril de 2001) e integrante do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo de seus 32 anos de existência, o Hospital dia do 
IPUB/UFRJ vem realizando o acompanhamento em meio aberto, por uma equipe 
multiprofissional, de pacientes com transtornos mentais graves e persistentes, 
oferecendo cuidado clínico e buscando a promoção de saúde e a cidadania de seus 
usuários. Para isso, conta com várias oficinas terapêuticas, modalidades de atendimento 
grupal que buscam incentivar o protagonismo do usuário e a troca com a sociedade. 
Dentre estas, as oficinas expressivas visam ampliar o potencial de criação e 
experimentação através de recursos artísticos e culturais. A oficina do Jornal Espaço 
Livre, dispositivo clínico de expressão, foi criada em 2013, a partir de uma iniciativa 
anterior, por solicitação dos usuários que tinham experiência e gosto pela escrita e 
queriam produzir um jornal que tivesse uma periodicidade regular. Seu objetivo 
principal, apresentado na primeira edição e escrito de forma coletiva pelo grupo, é 
construir “um veículo de divulgação da Reforma Psiquiátrica e da luta antimanicomial 
que contribua para banir o preconceito e a discriminação direcionados a quem se trata 
em um serviço de saúde mental”. O processo de elaboração de cada edição (frequência 
de três números por ano) é realizado em grupo, com reuniões semanais e divisão de 
tarefas. As pautas e seções de cada edição são definidas pelo grupo e há sempre um 
tema geral escolhido para levar ao grupo maior de frequentadores do Hospital dia. Um 
editorial e uma mensagem são escritos de forma coletiva pelo grupo que também se 
encarrega da digitação, diagramação, revisão e eleição de locais e oportunidades de 
distribuição ao público. O trabalho dos usuários pode ser considerado também uma 
experiência de jornalismo comunitário, na qual o público leitor também produz conteúdo 
e amplia suas práticas comunicativas, de expressão e troca com a sociedade, 
convergindo para fortalecer as oportunidades de protagonismo e inclusão social 
formadoras do campo da saúde mental. 
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RESUMO: 

 
Os museus de ciências naturais, ainda hoje, apresentam-se como  um grande desafio 
para os conservadores, especialmente em razão da multiplicidade de suportes materiais, 
de características químicas orgânicas e inorgânicas dos objetos, compostos por vezes de 
materiais conflitantes no que tange, por exemplo, à ambientação climática de materiais 
compostos de couro e ferro, impondo uma formação mais especializada, embora, ao 
mesmo passo, flexível, nas diversas áreas que formam o acervo dessas instituições. A 
quantidade de especialistas ideal para um museu de dimensões nacionais seria 
inumerável na atual conjuntura e é assim que os profissionais da Conservação e 
Restauração no Museu Nacional são desafiados cotidianamente, investidos pela 
responsabilidade em preservar objetos e coleções. Como a maioria das instituições 
histórico-culturais do país, os laboratórios de conservação-restauração encontram 
entraves das mais diversas ordens para seu funcionamento, entre eles, citamos: pessoal, 
equipamentos, materiais de consumo, verbas auxiliares, recursos. Reinaugurado em 
2010, o Laboratório Central de Conservação e Restauração do Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro tem por missão: executar ações, procedimentos, 
técnicas, pesquisa e estudos que atendam às necessidades de prolongamento e 
salvaguarda das coleções custodiadas pela instituição.  Este trabalho tem por objetivo 
divulgar o Laboratório Central de Conservação e Restauração do Museu Nacional e suas 
práticas. 
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RESUMO: 

 
A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) da Universidade Federal do Rio de Janeiro instituiu, em 
maio de 2017, o Fórum Permanente de Políticas de Pessoal como um espaço amplo e 
democrático, com a participação voluntária de servidores técnico-administrativos, 
docentes e trabalhadores terceirizados, com possibilidades de contribuir com a 
adequação e formulação de políticas integradoras de pessoal na Universidade. Para 
tratar seus diferentes temas, foram criadas comissões específicas, dentre elas a 
Comissão de Relações de Trabalho e Carreira, destinada a analisar e propor políticas 
sobre temas como assédio moral, terceirização, ambiente e condições de trabalho.  Sua 
atuação iniciou com a questão do assédio moral. Tal proposição não foi escolhida ao 
acaso. A violência moral no trabalho constitui um fenômeno internacional, que pode 
levar a consequências bastante prejudiciais ao ambiente de trabalho e à saúde mental e 
física dos trabalhadores e dos seus grupos de interação, como evidenciam pesquisas 
científicas em diversos países e de diversas instituições, com especial destaque para os 
estudos da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Com o propósito de identificar 
ocorrências de assédio moral nas unidades da UFRJ, a Comissão de Relações de Trabalho 
elaborou um questionário, a partir de uma pesquisa realizada em 2008 por Luciene da 
Silva Lacerda e Mariza Palácios. O questionário - em formato eletrônico, cuja participação 
anônima dos respondentes teve a intenção de garantir um amplo alcance de observação 
- foi elaborado em quatro partes: dados gerais e funcionais, condições de saúde, assédio 
moral, violência e assédio moral no trabalho. Para a PR-4 e para o Fórum Permanente de 
Políticas de Pessoal, conhecer e mapear a realidade do assédio moral na comunidade 
universitária favorece a adequação das políticas de pessoal no combate a esse tipo de 
violência, bem como possibilita a promoção de ações e campanhas educativas que 
levem, não apenas ao esclarecimento de cada indivíduo, mas também revelem casos 
velados, promovam denúncias e constranjam assediadores, com o propósito de banir 
toda e qualquer conduta dessa natureza na comunidade universitária. Nesse sentido, 
este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos a partir das respostas 
ao questionário Assédio no Ambiente de Trabalho, aplicado em 2018 em toda UFRJ. 
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RESUMO: 

 
O Fórum de Ciência e Cultura (FCC) desenvolveu seus Pregões Eletrônicos por iniciativa 
própria e, por falta de pessoal, sem um setor de licitações. Para tanto, promoveu a 
capacitação de servidores do setor Financeiro para desenvolverem esta atividade, 
segmentando as tarefas como forma de atender ao princípio da segmentação de 
funções. O primeiro Pregão Eletrônico realizado pelo FCC ocorreu em dezembro de 2017. 
Desde então, foram licitados mais de 200 itens, atendendo tanto ao FCC quanto a outras 
unidades da UFRJ e a outros órgãos do Governo Federal. Através desta ferramenta foi 
possível maior planejamento das compras (“fracionamento zero”), além de ter 
proporcionado redução de custos através da economia de escala, possibilitada pelas 
compras conjuntas. O Pregão Eletrônico, através do Sistema de Registro de Preços (SRP), 
também é uma forma de assegurar a execução orçamentária de créditos liberados ao 
final do exercício financeiro, situação vivida no Fórum de Ciência e Cultura desde 2016, 
ano em que começou a ter parte de suas necessidades atendidas através de Emendas 
Parlamentares, cujo descontingenciamento, eventualmente, ocorreu há poucos dias do 
final do exercício financeiro. O presente trabalho tem como objetivo mostrar a 
viabilidade das licitações em unidades menores, assim como demonstrar as vantagens 
proporcionadas pelas licitações descentralizadas. 
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RESUMO: 

 
A lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso à 
Informação, assim como a lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991, a Lei de Arquivos e, 
sobretudo, a Constituição de 1988, visam a garantir aos cidadãos o direito à informação 
no âmbito do Poder Executivo Federal. Neste rol inclui-se a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro como entidade custodiadora de documentos com fins de prova e informação 
para atender à sociedade. Criado pela portaria 2.726, de 29 de março de 2016, o Sistema 
de Arquivos – SIARQ foi instituído a fim de implantar diretrizes para a política arquivística, 
estabelecendo padrões para procedimentos afins, além de disseminar o patrimônio 
documental da instituição. Nesta abordagem ressalta-se o papel da Seção de Arquivo 
Permanente, responsável pela preservação dos conjuntos documentais de guarda 
permanente da universidade, isto é, os arquivos históricos. Dentre esses conjuntos 
destacam-se os livros de atas do Conselho Universitário (CONSUNI), cujo teor se dá por 
deliberações e decisões que envolvem os campos administrativo e acadêmico, 
abrangendo os três momentos da universidade, a saber - Universidade do Rio de Janeiro, 
Universidade do Brasil até a denominação atual, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Tal projeto engloba 17 livros produzidos entre 1920 e 1967, cujos documentos são de 
valor informativo inestimável para a história institucional - como, por exemplo, a ata da 
primeira reunião datada de 11 de outubro de 1920 com a finalidade de aprovação do 
regimento da universidade, de acordo com o decreto 14.343 de 07 de setembro de 1920. 
Apesar de sua grande relevância, notou-se que estas informações não poderiam ser 
acessadas devido às condições dos documentos, conforme constatado após análise 
técnica. Para manter a integridade física dos mesmos, medidas de higienização e 
conservação reparadora têm sido aplicadas paralelamente ao processo de digitalização, 
em formato indicado para a preservação, visando futuramente ao acesso e à difusão de 
informações através da base de dados Mnemosine. O desenvolvimento deste projeto 
ratifica o trabalho do arquivo em prol da memória, sendo de suma importância não 
somente para o SIARQ mas também para a UFRJ, de modo a integrar as comemorações 
do centenário da instituição em 2020. 
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RESUMO: 

 
A maior instituição pública de ensino superior da Bahia, a Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB), constantemente atualiza e adequa os seus procedimentos administrativos 
de acordo com a Lei e os Decretos que regem o Estado baiano. Em janeiro de 2019 foi 
descentralizada a análise de processos de concessão e comprovação de Adiantamento, 
passando a autonomia dessa função para cada departamento solicitante, seguindo as 
orientações da legislação vigente. Em função dessa descentralização e para atender às 
demandas de orientação prática sobre a concessão, utilização e prestação de contas do 
recurso de forma mais abrangente, a Coordenação Contábil da Secretaria Especial de 
Contabilidade e Finanças (SECONF/UNEB) percebeu a importância de criar o Manual 
Prático de Adiantamento. Com o objetivo de descrever o passo a passo, o manual foi 
criado para facilitar a formalização do processo no Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) e a análise de comprovação de utilização do recurso, bem como evidenciar a 
responsabilidade do Ordenador de Despesas, do Servidor responsável e as penalidades 
previstas em lei. Os resultados esperados com o passo a passo são: redução da 
quantidade de ligações e e-mail’s recebidos na Coordenação Contábil, permitindo que 
outras demandas sejam solucionadas com maior brevidade; viabilização de todas as 
informações necessárias 24 horas por dia na página da SECONF/UNEB, atingindo várias 
localidades ao mesmo tempo. É de significativa importância compartilhar a prática 
dessas informações, não só para agregar e aperfeiçoar a atividade, como também 
contribuir com novas técnicas de melhoria das rotinas administrativas na esfera pública. 
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RESUMO: 

 
Para introduzir e fundamentar os conceitos usaremos a NBR 5462(1994) em que a 
Manutenção é definida como a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, 
incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no 
qual possa desempenhar uma função requerida. Como contribuir e compartilhar as 
experiências em manutenção sem correr o risco de se produzir um texto cheio de 
erudição e vazio de possibilidades de implantação ou mesmo de reflexão? O principal 
objetivo e contribuição deste resumo experimental é o de provocar a reflexão naquelas 
pessoas que convivem com as atividades de manutenção, envoltas num ambiente 
repleto de adversidades e incompreensões diante do desafio de estabelecê-las, seja na 
forma preditiva, seja preventiva ou mesmo corretivamente. A metodologia utilizada para 
tentar provocar esta reflexão foi a arte da poética. A análise e discussão dos resultados 
começarão a ser produzidos na avaliação deste resumo, desde a sua primeira avaliação, 
e pretende alcançar o seu ápice na sua apresentação para os participantes deste 
seminário. O autor espera que assim, num coletivo de interessados, se possa concluir 
sobre os caminhos e descaminhos da manutenção entre nós e em nossos locais de 
trabalho. A proposta do resumo é fugir das belas propostas inexequíveis. Para isso se 
lançou mão da experiência poética pessoal sobre a manutenção. Ela virá espremida 
neste parágrafo e a seguir: Não se sabe bem ao certo, se por instinto ou por razão, que 
alguém achou correto fazer surgir a MANUTENÇÃO. Parece que foi na guerra que ela se 
impôs na sua luta inglória contra o tempo. Quer saber? Olha a sua volta e verás. Tudo ao 
nosso redor precisa dela. Mas, mesmo quando planejada, quase sempre falta tempo ou 
dinheiro para fazê-la nos conformes. Em geral, se prefere construir ou comprar algo 
novo. Para o que já existe, a manutenção quase sempre fica em planos inferiores e 
postergados. Mas as coisas e as pessoas, em geral resilientes, continuam funcionando e 
fazendo funcionar, de um jeito ou de outro. Alguém se vira, acaba dando um jeito. Para 
quem está nessa, a algum invento se agarra, os consertos têm pressa e lá vai mais uma 
gambiarra. Fica aqui este recado, um tanto quanto provisório, da criatura e seu pecado 
de viver no purgatório. A manutenção é ubíqua, normativa, gambiarra e o escambau. 
Aqui chegou a vez dela ser reconhecida. Mas que pena! Estourou o limite de 400 
palavras. 
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RESUMO: 

 
A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PR7 atua, por meio da sua Divisão de Esporte, 
Cultura e Lazer – Decult, no apoio à produção e difusão cultural dos discentes 
regularmente matriculados em cursos de graduação, com a finalidade de ampliar suas 
condições de permanência na educação superior pública federal. Para isso, embasada 
pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, a Decult planeja e desenvolve 
suas ações na área de fomento à cultura em busca da concretização dos objetivos 
estabelecidos pelo PNAES: I – democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e 
regionais na permanência e conclusão da educação superior; III - reduzir as taxas de 
retenção e evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. 
Por conseguinte, o presente trabalho visa expor o processo de efetivação do MAPACULTE 
- ação desenvolvida para o mapeamento da produção artística e cultural dos estudantes 
da UFRJ -, seus desdobramentos e contribuições para o fortalecimento das políticas de 
assistência estudantil na área da cultura. Com a intensão de conhecer melhor os hábitos 
culturais, as produções artísticas e as necessidades para a viabilização dos projetos dos 
estudantes, a Decult elaborou e lançou um formulário para o mapeamento dessas ações 
em uma plataforma online, entre março e abril de 2019. O objetivo deste, para além do 
conhecimento dessas ações, está em constituir uma ferramenta permanente para o 
cadastramento de estudantes artistas ou propostas culturais pensadas pelos mesmos e, 
por este meio, buscar soluções que permitam fomentar uma agenda cultural na UFRJ 
elaborada a partir das produções estudantis, estimulando a autonomia e o protagonismo 
dos estudantes dentro da Universidade. A partir dessa base de dados, estamos 
organizando reuniões com os interessados a fim de iniciar o desenvolvimento desta 
proposta por meio de uma gestão compartilhada das ações culturais para que, a 
princípio, estas venham a compor o Encontro de Artes Integradas, planejado pela Decult 
para ser realizado nos meses de agosto e novembro deste ano. Desta forma, espera-se 
estabelecer uma relação mais próxima e participativa com os estudantes, manter 
atualizado um cadastro permanente de artistas e propostas culturais no sentido de 
fomentar uma agenda cultural na UFRJ e auxiliar o fortalecimento da política cultural da 
Universidade em relação à democratização da produção artística e da diversidade 
cultural. 
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RESUMO: 

 
A DDB – Divisão de Desenvolvimento de Bibliotecas do SiBI – Sistema de Bibliotecas e 
Informação – tem como uma das atribuições gerenciar as demandas de transferências, 
afastamentos, alocação e realocação, sendo responsável pela localização das pessoas 
nas bibliotecas da UFRJ, de acordo com as necessidades e perfis. Este relato de 
experiência visa apresentar o projeto Mapeamento de Competências, desenvolvido pela 
DDB. Após estudos do perfil dos servidores, surgiu a necessidade de trabalhar as 
competências. As equipes que atuam nas bibliotecas, em sua maioria bibliotecários e 
auxiliares de biblioteca, são altamente qualificadas, com formações fora da área de 
atuação. Atualmente o SiBI conta com 385 servidores, distribuídos nas 45 bibliotecas da 
UFRJ. Objetivos: Mapear as competências, habilidades e interesses dos servidores 
atuantes nas bibliotecas; apresentar aos servidores oportunidades em projetos do SiBI; 
propor treinamentos; apresentar ao SiBI projetos sugeridos pelos servidores; oferecer à 
DDB subsídios para movimentações; ampliar a comunicação, abrindo oportunidade para 
o SiBI ouvir expectativas dos servidores. Metodologia: a coleta de dados foi aplicada 
através do questionário eletrônico estruturado no Google Forms, composto por 14 
perguntas abertas e fechadas e espaço aberto para comentários, críticas e sugestões; 
aberta a opção de entrevista presencial e individual para aprofundamento do tema; 
divulgação feita através de mensagem eletrônica para o SiBI lista com o link do 
questionário. Todos os servidores das bibliotecas foram chamados para participação, 
sendo a participação facultativa, porém com identificação obrigatória. Para os que 
optaram pela entrevista presencial, foi utilizado roteiro com perguntas abertas sobre 
projetos, interesses e motivações. Após levantamento junto aos servidores das 
Bibliotecas, através de questionário e entrevista, foi elaborado um mapa com as 
competências, conhecimentos, interesses, habilidades e projetos sugeridos para apoio e 
desenvolvimento pelo SiBI. O levantamento permitiu também criação de grupos 
temáticos, participação em atividades diversas, troca de setores, troca de biblioteca. 
Resultados: envolvimento dos servidores em diversos projetos: participação oficial de 
servidora no Fórum de Acessibilidade da UFRJ; criação do primeiro curso online para 
reciclagem dos Auxiliares, em parceria com a Biblioteca do CCJE; identificação de 
servidores interessados em trabalhar em eventos, como foi o caso do 10º Ciclo de 
Estudos em Ciência da Informação, realizado em junho pelo SiBI, e ações de 
comunicação interna. Conclusão: entende-se que o mapa é uma ferramenta de gestão 
para a tomada de decisões, direcionando os recursos humanos adequados para o 
desenvolvimento de projetos de interesse da UFRJ e dos servidores, tornando-se uma 
ação permanente da Divisão. 
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RESUMO: 

 
O Mapeamento de Processos, uma etapa do Gerenciamento de Processos de Negócio, 
resume-se, basicamente, à elaboração dos modelos que demonstram como o processo: 
i) está sendo executado, a identificação de seus problemas e gargalos (As Is); ii) passa a 
ser executado com melhorias (To Be). Pelo fato de não ser adotado institucionalmente, o 
trabalho nas unidades não está mapeado, com exceção de iniciativas isoladas. A partir da 
identificação de problemas nos projetos de desenvolvimento de SIs (Sistema de 
Informação) pelo desconhecimento dos processos de negócio das unidades 
institucionais, a diretoria da InfoTic adotou, em 2017, o Mapeamento de Processos, que 
consiste em reuniões para descoberta e modelagem dos processos de negócio dos 
clientes solicitantes, antes de iniciar o desenvolvimento do SI. Essa inovação na InfoTic 
apresentou duas grandes dificuldades em relação aos clientes. O primeiro é que muitos 
gestores, na ânsia de informatizar o seu setor, imaginam que um SI resolverá todos os 
problemas existentes. Porém, o SI é um meio que facilitará o trabalho dos colaboradores 
e proporcionará mais qualidade na entrega de serviços, desde que, antes, o processo de 
trabalho seja bem gerido. Para superar esse primeiro desafio, é explicado o que é o 
Mapeamento de Processos e seus objetivos, e, principalmente, que essa etapa não 
tornará a entrega do SI mais lenta, mas o oposto. O segundo desafio é obter as 
informações sobre o processo a ser mapeado. Normalmente, a explicação é confusa e o 
processo é apresentado como uma série de ações e eventos desconexos e 
desordenados. Esse obstáculo de comunicação vem sendo resolvido através de técnicas 
de comunicação visual. Com o auxílio da equipe de Mapeamento de Processos, a 
diretoria da InfoTic analisa os modelos dos processos e decide sobre o desenvolvimento 
do SI. Em caso de parecer favorável, é realizada uma reunião de planejamento na qual os 
modelos são apresentados pela equipe de Mapeamento de Processos à equipe técnica. 
O objetivo é estabelecer as melhores estratégias para implementação do projeto a partir 
do momento em que a equipe técnica compreende o problema do cliente e como o SI 
poderá ajudar a resolvê-lo. Desde sua adoção, o Mapeamento de Processos vem 
favorecendo a comunicação entre o cliente e a TI, além de possibilitar entregas de 
serviços mais ágeis e de melhor qualidade, tanto da InfoTic quanto dos clientes que 
utilizam os SI desenvolvidos. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho teve início na elaboração da monografia apresentada ao curso de Gestão 
Estratégica da Informação, da Escola Politécnica da UFRJ, entregue no final de 2018. 
Trata-se de uma proposta de melhorias das atividades concernentes ao processamento 
técnico de periódicos da Biblioteca de Obras Raras (BOR) do Centro de Tecnologia (CT) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi realizado o mapeamento e redesenho 
das atividades do setor de processamento técnico de periódicos raros e antigos da 
BOR/CT/UFRJ, com a finalidade de agilizar as tarefas do setor e otimizar o tempo 
destinados para execução das atividades, utilizando os recursos (pessoal e 
infraestrutura) possíveis e disponibilizados pela instituição. A metodologia do trabalho 
teve cunho exploratório, em que foram necessários pesquisas e levantamento dos 
referenciais teóricos, tanto direcionados aos conceitos da área de biblioteconomia, 
quanto sobre mapeamento e redesenho de processos para que, posteriormente, 
técnicas relacionadas a planejamento estratégico fossem utilizadas no estudo de caso 
proposto. A elaboração de um redesenho de processos do setor de periódicos raros e 
antigos da BOR/CT/UFRJ é uma proposta de organização e reestruturação das atividades 
do setor, com vistas a um melhoramento dos métodos utilizados para desenvolvimento 
das tarefas de processamento técnico e um direcionamento para se pensar soluções 
possíveis com os recursos disponíveis na instituição. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho visa a apresentar o curso de extensão Matemática Básica 
Instrumental, de proponência e coordenação pedagógica de um servidor técnico-
administrativo em educação da Escola Politécnica, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Realizado na modalidade de educação a distância (EaD) e contando, em sua 
equipe, com outros dois servidores lotados nessa mesma unidade acadêmica, trata-se de 
uma formação continuada para servidores públicos, com abrangência nacional, que tem 
como objetivo principal oportunizar ao participante o redimensionamento de seus 
conhecimentos e competências matemáticos, bem como o aperfeiçoamento de sua 
habilidade para mobilizá-los, de forma a contribuir para a sua qualidade de vida e, 
consequentemente, para o atendimento dos interesses institucionais. Iniciada sua oferta 
em 2015 via Subcoordenação de Formação Profissional, da Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), 
e passando, a partir de 2016, a integrar o Programa de Formação Continuada de 
Servidores Públicos – PROFOS, da Pró-Reitoria de Extensão (PR-5) da UFRJ, o curso é 
composto por 7 (sete) Módulos semanais, com carga horária total de 60 horas, nos quais 
são discutidos conceitos matemáticos que abrangem áreas como Aritmética, Geometria, 
Matemática Financeira e Estatística. Em 2019, inauguramos um segundo curso, intitulado 
“Matemática Básica Instrumental – Parte II” em que, além de aprofundarmos a discussão 
sobre os referidos temas e conceitos, ampliamos o escopo conceitual, abordando 
também temas como Proporcionalidade, Funcionalidade e Probabilidade. Com suas 
atividades desenvolvidas na Plataforma EAD UFRJ, o processo avaliativo se dá de forma 
contínua, por meio dos seguintes instrumentos: 1. Fórum Virtual, espaço de interação e 
discussão sobre o tema dentro de uma perspectiva dialógica, problematizadora e de 
construção de conhecimentos de forma colaborativa; 2. Tarefa Semanal, composta por 
situações-problema contextualizadas em que os conceitos matemáticos discutidos na 
semana são mobilizados e aplicados; e 3. Trabalho Final, abordando todos os temas 
discutidos no curso, a ser produzido e encaminhado pelos participantes no último 
Módulo. Os dados analisados por este trabalho são oriundos da Autoavaliação e da 
Avaliação do Curso, que os participantes são convidados a realizar no último Módulo, 
respondendo a um formulário online. Apoiando-nos na análise de conteúdo de Bauer 
(2002), os dados mostraram que há uma satisfação geral com o curso, no entanto, 
sugerem a necessidade de alguns ajustes, especificamente no tocante a ampliação do 
seu tempo de duração e aos prazos para a realização das atividades. 
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RESUMO: 

 
O presente artigo tem por objetivo geral discutir o processo de mercantilização do ensino 
superior brasileiro e sua precarização, dando destaque à modalidade de Ensino a 
Distância (EAD). Para chegar ao objetivo, analisamos as mudanças econômicas que 
ocorreram no mundo e no Brasil, a implementação do ideário neoliberal e seus impactos 
na política educacional brasileira por meio das reformas educacionais nos governos de 
Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luiz Inácio Lula da Silva, explicitando o surgimento 
da modalidade EAD, do FIES, ProUni e o REUNI. A metodologia utilizada para a realização 
deste trabalho foi a qualitativa, partindo de pesquisas bibliográficas. Fizemos um 
levantamento utilizando autoras como Kátia Lima, Larissa Dahmer e Elaine Behring, que 
nos auxiliou na compreensão de que a reforma da educação superior, que se iniciou no 
Brasil no governo FHC e foi aprofundada no governo Lula, teve como principal objetivo 
responder às exigências impostas pelo Banco Mundial (BM) e pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) – expandir o número de vagas no ensino superior. Por conta disso, 
houve o crescimento do número de Instituições de Ensino (IES) Privadas, gerando 
grandes ofertas de matrículas, assim como um grande aumento de vagas nas 
universidades públicas, principalmente em cursos das áreas de ciências humanas e 
sociais, incentivando a mercantilização do Ensino Superior. Isso também gerou um 
aumento do número de cursos de graduação na modalidade EAD, principalmente nas 
ciências humanas, por ser de baixo custo para os empresários do ensino. Por conta 
disso, levantamos a discussão sobre a precarização do ensino superior no Brasil, dando 
um destaque especial à modalidade EAD, em que observamos que o Estado cumpriu as 
exigências impostas pelos organismos internacionais, porém sem se preocupar com a 
qualidade do ensino que é passada ao aluno. Assim, concluímos que a educação superior 
privada, e também a pública, brasileira, por se enquadrar em tais exigências, oferece um 
ensino aligeirado (certificação em massa), resultando em uma formação acrítica. 
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RESUMO: 

 
Desde a sua criação, a Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve atividades com diferentes linguagens 
na perspectiva da popularização da ciência, através de parcerias com unidades da UFRJ e 
instituições atuantes na área, apresentando ao público resultados obtidos pela ciência, 
associados ao cotidiano do visitante, em ambientes que estimulam a curiosidade e a 
imaginação para a descoberta, de forma lúdica. Em suas ações, a Casa da Ciência preza 
pela demonstração ao público da relação indissociável entre arte, ciência e cultura. Com 
essa perspectiva, a busca de interatividade e estímulo ao debate ocorre na construção 
dos projetos da Casa, seja na comunicação direta com o público nas atividades 
promovidas em seu espaço físico, mas também na realizada na forma digital, como as 
mídias de redes sociais (na divulgação de eventos e atividades ou na veiculação de 
conteúdo de divulgação científica). Esse foi o caso da experiência com a exposição 
“Aventura pelo corpo humano”, do Museu da Vida/Fiocruz, que ocorreu de 4 de julho a 4 
de agosto de 2019, e que bateu o recorde de atendimento de público, recebendo nestes 
dois meses mais 32.000 visitantes. Quanto ao relacionamento com o público através das 
mídias de redes sociais, o evento criado no Facebook para divulgar a exposição teve um 
alcance de 100 mil pessoas, que puderam receber informações sobre a exposição. O 
evento gerou também cerca de 95 mil visualizações e mais de 55 mil respostas do 
público, que passou a seguir o evento. Diante destes resultados, o presente projeto tem 
por objetivo apresentar um relato de experiência da atuação da equipe da Casa da 
Ciência nas ações comunicativas realizadas pelas mídias de redes sociais com o público 
na exposição “Aventura pelo Corpo Humano”, bem como os desafios enfrentados e as 
perspectivas para a ampliação do relacionamento com público nas mídias digitais. Tendo 
em vista que a popularização das Novas Tecnologias da Comunicação tem contribuído 
para a inovação dos parâmetros de socialização e consumo de informações e que o 
relacionamento dos museus de ciência com o público é de extrema importância – não 
somente no que diz respeito à divulgação da ciência, mas também para que cada vez 
mais pessoas possam acessar esses aparelhos culturais – fazem-se necessárias ações 
que incentivem o uso dessas tecnologias para ampliação do diálogo de maneira eficaz, 
com diversos segmentos da sociedade. 
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RESUMO: 

 
Os Restaurantes Universitários da UFRJ integram o Sistema Integrado de Alimentação 
(SIA/UFRJ) e fazem parte de suas diretrizes o tripé de ensino, pesquisa e extensão 
enquanto Restaurante Escola e atendimento às políticas públicas de alimentação e 
nutrição. Este trabalho tem como objetivo descrever uma estratégia de adesão ao 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) com um modelo de gestão de terceirização 
das refeições. O PAA foi criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, com 
a finalidade de promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. O 
programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de 
licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e 
àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de 
segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino. O PAA 
também contribui para a constituição de estoques públicos de alimentos produzidos por 
agricultores familiares e para a formação de estoques pelas organizações da agricultura 
familiar. Além disso, o programa promove o abastecimento alimentar por meio de 
compras governamentais de alimentos; fortalece circuitos locais e regionais e redes de 
comercialização; valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de 
alimentos; incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o cooperativismo e o 
associativismo. A equipe técnica analisou toda a legislação vigente, buscando estratégias 
de aquisição de gêneros alimentícios a partir de um modelo de terceirização em que há 
aquisição de refeições como objeto do contrato. O modelo encontrado segue as 
orientações da Instrução Normativa 05/2017, com realização de estudos preliminares, 
mapas de risco e termo de referência, contemplando em todas essas etapas aquisição 
pela agricultura familiar. A inclusão na análise de custos é fundamental, devendo ser 
considerado um acréscimo de 30% sobre os valores dos gêneros alimentícios, de forma a 
contemplar de forma justa essa demanda. A aquisição mensal dos gêneros alimentícios 
deve se dar através de uma Chamada Pública e o valor desta aquisição deduzido das 
faturas mensais do contrato de refeições. Com planejamento e a devida fundamentação 
legal, é possível a inclusão, nos Termos de Referência de refeições, a aquisição de 
alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos, contribuindo para o 
desenvolvimento local sustentável e da agricultura regional. 
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RESUMO: 
 

 
INTRODUÇÃO: Inaugurado em 19 de setembro de 2017, como resultado do projeto de 
extensão "Ciência para Sociedade", o Museu de Anatomia "Por dentro do Corpo", do 
Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-CCS), recebe visitas escolares e conta com um 
acervo exposto de cerca de 200 peças anatômicas humanas (ossos, órgãos e músculos), 
reais (material biológico plastinado), produzidas no Instituto, em sua Unidade de 
Plastinação. Conta também com aproximadamente 40 modelos didáticos, produzidos 
pelo projeto de extensão Museu 3D, com uma bela exposição fotográfica da artista 
Juliana Theberge (graduanda de Odontologia) e com 4 exemplares de ceroplastia, de 
Alberto Baldissara, datados do século passado. O acervo está disposto didaticamente em 
15 vitrines localizadas ao longo do corredor do Laboratório Anatômico (bloco F subsolo - 
CCS). OBJETIVO: Ampliar o atendimento ao público e contribuir para a formação 
extensionista dos alunos da UFRJ na área de saúde. METODOLOGIA: O Museu tem 
estabelecido parcerias com outros Museus e Espaços de Ciência e ampliado o 
quantitativo de alunos extensionistas em sua equipe, realizando seleção semestral e 
treinamentos dos novos alunos. Também tem investido em divulgação nas redes sociais. 
RESULTADOS: O aumento de público e crescimento da equipe é notório. Em 2017, desde 
sua inauguração, em 3 meses tivemos um público de 487 visitantes e 6 extensionistas. 
No ano de 2018, atendemos 1276 pessoas com 8 alunos na equipe e somente no 
primeiro semestre de 2019, já com 18 extensionistas, recebemos um total de 2769 
visitantes. A quantidade de público tem previsão de ser duplicada no semestre atual, 
devido à grande procura pelo agendamento das visitas e maior divulgação do projeto nas 
redes sociais (instagram e facebook). Acrescido a este aumento e diversificação de 
público, iniciamos 2019-2 com a seleção de mais 16 graduandos para o projeto, 
participamos de exposições no Espaço Ciência Viva (ECV) e colaboramos na recente 
exposição sobre o Corpo Humano, na Casa da Ciência- UFRJ, que teve recorde de público. 
CONCLUSÃO: O aumento da equipe e de dias de atendimento ampliou nossa capacidade 
de absorver um maior público, além disso o aumento da divulgação através das redes 
sociais e parcerias estabelecidas atraiu a procura pelo agendamento de visitas, além da 
frequência das escolas que já nos visitaram e que retornam com novas turmas devido à 
satisfação e ao bom atendimento que declaram nos questionários de opinião do 
visitante. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho pretende apresentar uma avaliação das ações desenvolvidas pelo 
Núcleo de Apoio à Produção Cultural da UFRJ – NAPROCULT, a partir da análise dos 
registros de atendimentos, parcerias realizadas e perfil socioeconômico do público-alvo 
já alcançado pelo projeto, desde a sua criação pela Pró-Reitoria de Extensão (PR-5), no 
ano de 2018. A Extensão Universitária é o processo educativo que possibilita a interação 
entre a universidade e a comunidade. Neste sentido, ainda permite a inclusão dos 
sujeitos da comunidade externa e a formação cidadã das pessoas que atuam na 
universidade: docentes, técnico-administrativos e discentes. O NAPROCULT foi concebido 
pela PR-5 para atender às frequentes demandas de agentes culturais, artistas, coletivos, 
movimentos sociais, produtores e gestores culturais, dentro e fora da universidade, por 
saberes necessários à produção cultural. A partir de orientações e consultorias gratuitas 
em elaboração de projetos culturais, captação de recursos, produção executiva e 
prestação de contas, o NAPROCULT possibilita um espaço de trocas de experiências e 
compartilhamento de novas práticas no campo da produção e gestão cultural, buscando 
desenvolver ações que superam a hierarquização do saber acadêmico em relação aos 
demais saberes trazidos por movimentos, setores e organizações sociais. Norteando-se, 
portanto, pela diretriz da interação dialógica, estabelecida pelo Fórum de Pró-Reitores de 
Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior (2010). 
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RESUMO: 

 
A UFRJ é a maior universidade pública do Brasil, atraindo alunos de todo o país e do 
exterior, e desempenha um papel de grande relevância social, educacional, científica e 
cultural para a nação. No entanto, sua presença online não reflete o seu padrão de 
excelência acadêmica. O atual portal (www.ufrj.br) foi criado e reformulado em 
conformidade com os padrões vigentes à época da sua concepção. Desde então, o 
desenvolvimento de recursos tecnológicos permite que os portais de instituições 
internacionalmente reconhecidas, como por exemplo Stanford ou Harvard, 
desempenhem importante papel na consolidação de suas imagens institucionais perante 
os públicos interno e externo. O presente projeto, em andamento na Coordenadoria de 
Comunicação, promove uma reformulação do portal da UFRJ que resulte em 
significativas melhorias na usabilidade e confiabilidade do sistema, beneficiando tanto 
usuários como gestores de conteúdo. O projeto foi criado por uma equipe 
multidisciplinar, contando com desenvolvedores, designers e arquitetos da informação, 
além da colaboração de docentes e alunos do Mestrado Profissional em Tecnologias e 
Linguagens da Comunicação, da Escola de Comunicação da UFRJ. Os objetivos principais 
são: favorecer a imagem da instituição, despertar o interesse do público e impactar 
positivamente na credibilidade. Por meio da criação de uma aplicação (API) e de um 
sistema de design busca-se atender também a objetivos adicionais, entre os quais: 
facilitar a manutenção da base de dados; reduzir a vulnerabilidade do sistema a 
invasões; estabelecer uma padronização para os sites da instituição; tornar mais simples 
a propagação do novo modelo estabelecido. Na primeira fase, foram realizadas 
pesquisas e testes com usuários e iniciada a criação de um sistema de design. Dentre as 
ferramentas utilizadas na construção da nova experiência destacam-se aquelas que são 
próprias do design de experiência do usuário (UX design), tais como: questionários 
online, entrevistas com usuários, mapa de personas, mapa de interesses, análise de 
tarefas, card sorting, testes com protótipos de baixa e alta fidelidades, teste de 
usabilidade. Os resultados dos testes já conduzidos indicam a validade das premissas do 
projeto e a continuidade da fase seguinte, com a criação de uma API. Após a fase final de 
validação, prevê-se uma implantação progressiva a partir do primeiro semestre de 2020. 



143

 

 

 

TÍTULO: 
O ACOLHIMENTO DE NOVOS SERVIDORES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO: UM ESTUDO AVALIATIVO 

AUTOR(ES): Karla Rodrigues Simas 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  karlasimas@pr4.ufrj.br 

MODALIDADE: GPE ID: 2796 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Pessoas; Acolhimento; Desenvolvimento de Pessoal; Técnico-administrativos 
em Educação; Socialização 

 
RESUMO: 

 
O presente estudo teve por objetivo avaliar o Acolhimento de novos Servidores da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pelo ponto de vista dos acolhidos, sendo 
apresentado ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade Cesgranrio, como requisito 
parcial para a obtenção do título de Mestre em Avaliação. O Acolhimento é a primeira 
das três fases do Programa de Admissão de novos Servidores da UFRJ, promovido pela 
Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4). Constitui-se de atividades de recepção e capacitação, 
visando recepcionar os novos Servidores na instituição e apresentar orientações básicas 
sobre a estrutura e o funcionamento da universidade, sobre Educação e Extensão, 
Serviço Público e Carreira, favorecendo sua inserção no cotidiano da universidade e sua 
participação nas ações de formação permanente. As atividades buscam, além da 
iniciação ao serviço público e da apropriação dos conceitos da carreira, estimular a 
participação crítica dos Servidores acerca da universidade na sua contemporaneidade. A 
avaliação utilizou a abordagem centrada na administração, tendo como questão 
avaliativa a pergunta: em que medida o Acolhimento contribuiu para a inserção dos 
novos servidores no cargo e na instituição? Como metodologia foi realizada pesquisa 
bibliográfica, estruturação de quadro de categorias e indicadores e questionário. A 
população do estudo foi composta pelos 95 Assistentes em Administração, que 
participaram dos Acolhimentos realizados em 2018. A análise dos resultados 
encontrados evidenciou que a atividade foi importante para a socialização dos novos 
Servidores, a integração no ambiente institucional e apresentou recomendações aos 
gestores da Pró-Reitoria de Pessoal, visando implementar melhorias no Acolhimento e 
no Programa de Admissão de novos Servidores, como um todo. 
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RESUMO: 

 
A saúde do trabalhador é compreendida a partir do papel que o trabalho ocupa nas 
condições de vida dos trabalhadores, que resultam no processo saúde-doença. O 
acolhimento requer escuta qualificada, postura inclusiva capaz de estabelecer vínculo de 
confiança. Essa escuta na saúde do trabalhador ocorre em conformidade com a Política 
Nacional de Humanização (PNH) e, assim, vai além de um atendimento, pois proporciona 
identificação de vulnerabilidades biológicas e psicossociais, trazendo maior 
resolutividade para as demandas recebidas no serviço. Objetivo: Descrever as estratégias 
adotadas para a reimplementação das ações de acolhimento na Seção de Saúde do 
Trabalhador (SESAT) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), a partir da 
reformulação do processo de trabalho. Trata-se de um relato de experiência, elaborado 
no contexto do planejamento para a reimplementação do Acolhimento na SESAT, que 
está em andamento neste primeiro semestre de 2019. Descrição do relato: A SESAT 
atende, em média, uma demanda mensal de 400 trabalhadores, entre servidores e 
contratados do HUCFF, são em torno de 1.400 registros destes trabalhadores em 
diferentes tipos de atendimentos no SESAT por mês. Para tanto, conta com uma equipe 
de saúde multidisciplinar. Durante o atendimento às demandas, tem-se observado 
situações subjetivas que desafiam o serviço a olhar seu usuário de forma ampliada. O 
Acolhimento foi implementado anteriormente no serviço, no entanto, por tratar-se de 
um grande desafio que requer mudanças estruturais e reorganização do fluxo de 
atendimento, a estratégia precisou ser interrompida e repensada. Atualmente, a equipe 
vem sendo sensibilizada com relação às mudanças na organização do trabalho, novos 
fluxos de atendimento têm sido discutidos e o espaço físico reestruturado para garantir 
conforto e privacidade, a fim de que o acolhimento seja reimplementado na rotina do 
serviço, seguindo as diretrizes da PNH dentro da Política de Saúde do Trabalhador. 
Considerações finais: Embora as novas ações de acolhimento ainda não estejam 
totalmente implementadas na SESAT, o presente estudo traz o relato dessa experiência 
que visa reformular as estratégias adotadas de modo que as ações de acolhimento 
sejam inseridas na rotina do serviço de forma consistente. Isto porque, mesmo 
considerando o resultado anterior satisfatório, o serviço foi parcialmente interrompido a 
fim de reformular as estratégias adotadas e incluir outras categorias profissionais na 
equipe de acolhimento. 
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RESUMO: 

 
O Centro de Estudos dos Povos Afro Índio Americanos – CEPAIA, como um importante 
espaço de reflexão voltado para as problemáticas que atingem as populações negras e 
indígenas das Américas, tem como papel promover atividades que sejam relevantes nos 
processos de combate ao racismo e a todas as formas de exclusão, considerando a 
notória densidade de negras e negros na cidade de Salvador e que se estende ao longo 
do território do estado da Bahia. O centro de estudos toma como base a Resolução 
CONSU nº. 1.339/2018 e os critérios outrora fixados para concessão de isenção da taxa 
de inscrição. O grupo alvo para o qual o curso se direciona é majoritariamente o público 
a quem se destinam as funções essenciais do centro, sem exclusão dos demais. Diante 
dos relatos dos estudantes da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, que declararam 
dificuldades iniciais na elaboração dos textos acadêmicos, o CEPAIA resolve oferecer um 
curso de Metodologia da Pesquisa e Produção Textual. Entendemos que essa lacuna de 
escrita se apresenta especificamente pela sonegação desses conteúdos no ensino básico 
da rede pública. Os professores da rede pública não introduzem nos seus planos de 
cursos e práticas docentes os critérios e normas adotados para elaboração de um texto 
acadêmico, por isso, surge uma grande pergunta: os recém-universitários não sabem 
escrever ou não foram apresentados ao modelo de escrita exigido pelas universidades? 
Pensando assim, o CEPAIA oferece esse curso de extensão com carga horária de 60h, 
buscando respeitar as histórias de vida dos discentes. O curso atenderá também 
professores e servidores da UNEB, professores das redes estadual e municipal, pessoas 
cadastradas nos Programas Sociais do Governo Federal, integrantes de organizações não 
governamentais e sem fins lucrativos que atuam no combate ao racismo ou na 
promoção de políticas públicas para afrodescendentes, indígenas e estudantes cotistas 
de outras universidades públicas. Esperamos que deste curso surjam trabalhos para 
serem apresentados no seminário promovido pelo CEPAIA, SEMINÁRIOS DOS POVOS 
AFRO-ÍNDIGENAS AMERICANOS. 
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RESUMO: 

 
A educação superior encontra-se diante de novos conceitos (e.g. eficiência, governança, 
competitividade, produtividade), configurando um novo paradigma a ser compreendido 
e adaptado pela gestão universitária. Os desafios de gestão da universidade são 
inúmeros: processo decisório e forma de participação por meio de colegiados 
representativos dos seguimentos da universidade; autonomia universitária, como 
decorrência lógica dos próprios objetivos e da missão da universidade. Neste contexto 
como driblar a crise econômica e cumprir com a missão social da Universidade? Neste 
trabalho vamos apresentar o projeto de reestruturação administrativa proposto em um 
colegiado do curso de bacharelado de Direito, no Departamento de Educação, Campus 
XV, Valença, departamento integrante da Universidade do Estado da Bahia. Universidade 
multicampi, regionalizada e presente em 24 cidades do interior da Bahia. Esta proposta 
tem por objetivo analisar os processos administrativos desenvolvidos pelo colegiado do 
curso de bacharelado de Direito, através da tecnologia de gestão por processos, visando 
ao conhecimento de todas as práticas funcionais desenvolvidas no referido setor, desde 
os procedimentos até a instrução e tramitação dos processos administrativos, 
propiciando inovação nas rotinas operacionais no setor. O processo administrativo em 
uma instituição pública pode ser abordado como o meio pelo qual os chamados entes 
públicos se utilizam para regular as atividades no âmbito de sua administração. A análise 
destes processos tem por objetivo a melhoria de procedimentos através da eliminação 
de atividades, custos repetitivos e de redução do tempo de conclusão dos ciclos destes. 
Desta forma irá promover a modernização do modelo de gestão existente com maior 
segurança no processo decisório, proporcionando maior acompanhamento destes 
processos. O mapeamento das atividades elaborado através da tecnologia de gestão por 
processos servirá como ferramenta primordial para a reorganização das atividades, 
diminuição de gargalos e treinamento de servidores.  Através da criação, 
institucionalização e difusão do manual de procedimentos e rotinas operacionais e 
implantação do programa de treinamento específico poderemos alcançar a padronização 
de procedimentos e rotinas operacionais em todos os colegiados de curso do 
Departamento de Educação, em Valença. 
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RESUMO: 

 
O direito à educação foi incorporado historicamente desde a constituição de 1824. Na 
carta de 88 elevou-se à direito fundamental social e na condição de direito público 
subjetivo constitui, portanto, um dos principais pilares que atuam na superação das 
injustiças sociais e na equalização das mazelas econômicas, originadas pela histórica 
desigualdade existente no Brasil, desde seus primórdios. Diante disso, o presente artigo 
objetiva, por meio de revisão bibliográfica, identificar o direito constitucional à educação 
como pressuposto do exercício da cidadania. A história do direito à educação no Brasil 
remonta aos primórdios da independência do país, quando, desde a primeira 
Constituição Imperial, em 1824, já é possível observar referências com respeito à 
educação. Seguindo numa lógica legislativa que culminou, mais tarde, com a 
obrigatoriedade de frequência à escola como efetividade do direito à educação, o Brasil 
transitou, no aspecto da previsão legal, por um caminho crescente de proteção e 
garantia da educação para sua população. O direito à educação, no Brasil, convertido em 
“direito à escola”, foi garantido constitucionalmente desde a primeira Carta Magna, ainda 
sob o comando imperial, em 1824. Todas as Constituições que se seguiram, até a vigente 
Carta denominada “cidadã” por seus princípios democráticos, trataram de ampliar o 
direito à educação através de uma obrigatoriedade de frequência à instituição escolar, 
cada vez mais controlada, na intenção de universalizar o direito à educação através do 
acesso à escola, seja ela pública ou privada. Quando se pensa em formação, 
concomitantemente, fala-se de políticas de formação, o que na cultura ocidental aparece 
de forma dual nas instituições familiar e escolar. Essa responsabilidade bipartida não 
inclui outros espaços- tempo capazes de promover a emancipação intelectual dos 
indivíduos. Por isso, dada a centralidade e a exaltação da escola, é preciso compreender 
seu uso instrumental para o ajustamento cultural dos indivíduos, em defesa de um ideal 
de cidadania. Se de outro modo fosse, se as políticas curriculares e de avaliação 
evidenciassem mais a humanidade do processo educacional do que a capacidade de 
produção em série, as múltiplas faces da politização estariam voltadas à dialogia entre 
teoria e realidades sociais. Entretanto, se a escola enclausurar -se em seus próprios 
guetos, disciplinas, práticas individualistas e de formação reducionista para o mundo do 
trabalho, os resultados sociais reificarão a estratificação imposta desde o advento do 
capitalismo. 
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RESUMO: 

 
Introdução: O consumo de risco e abuso de álcool entre os trabalhadores resulta em 
problemas no processo de trabalho. Objetivo: Estimar o efeito da Intervenção Breve (IB) 
na redução do uso problemático de álcool. Método: Estudo epidemiológico, quase 
experimental, com delineamento prospectivo. O estudo consistiu em acompanhar 
trabalhadores que frequentavam o Serviço de Saúde do Trabalhador (SST) de uma 
universidade. Os dados das análises selecionadas foram apenas dos trabalhadores nas 
zonas de risco II, III e IV do AUDIT. Depois, eles foram convidados pelo pesquisador, por 
e-mail ou telefonema, para comparecer ao SST em um dia e horário agendados. Houve 3 
a 4 sessões de Intervenção Breve, com um intervalo de uma semana entre elas. Durante 
a entrevista motivacional, utilizou-se o folheto sobre o consumo de álcool e um folheto 
informativo sobre o consumo de álcool de baixo risco, bem como um acordo com os 
objetivos estabelecidos. Esses trabalhadores foram avaliados após 3 meses, retornando 
à SST através do pesquisador de enfermagem, que reaplicou o AUDIT adaptado para o 
intervalo de 3 meses e reavaliou o padrão de consumo de álcool. Resultados: O estudo 
consistiu em 316 trabalhadores na base de dados de SST. A amostra do estudo consistiu 
de 36 trabalhadores considerados de risco, prejudiciais e passíveis de dependência. Os 
trabalhadores do sexo masculino apresentaram as maiores frequências para o consumo 
de dependência prejudicial e provável (48,1%), os solteiros (63,6%) apresentaram maior 
frequência no padrão de consumo nocivo e provável dependência e aqueles que 
recebem menos de 4 salários, com consumo prejudicial e de provável dependência 
(52,4%). Antes da IB, a frequência de consumo foi de 36,7%. Após a IB, essa frequência foi 
reduzida para 10%, apresentando significância estatística entre as variáveis. Quanto ao 
consumo de doses padronizadas em um dia típico, os servidores que fizeram consumo 
nocivo e de provável dependência tiveram essa frequência reduzida de 46,2% para 20% 
após a IB. Conclusão: A IB foi eficaz na redução do consumo problemático de álcool no 
SST de uma universidade, através de uma entrevista motivacional e de sessões de 
acompanhamento após três meses de avaliação, com a reaplicação do AUDIT. 
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RESUMO: 

 
O Fórum de Ciência e Cultura (FCC) é o órgão responsável por formular e executar a 
política cultural da UFRJ. Para tanto, há que se fazer um trabalho de comunicação que dê 
conta dessa tarefa e colabore com a integração entre as várias unidades da 
Universidade, outra das atribuições do FCC. Apresentamos iniciativas de comunicação 
que vêm sendo desenvolvidas, após a reestruturação da Superintendência de 
Comunicação, em março de 2019. Para responder às questões de pesquisa, realizamos 
uma análise comparativa, cotejando a presença do Fórum nas mídias sociais em junho 
de 2018 e em junho de 2019. Também utilizamos as métricas disponíveis nas várias 
redes, como Facebook e Instagram, para embasar nossa análise. Nosso Objetivo Geral é 
discutir as práticas comunicacionais de caráter institucional no âmbito do FCC. Para isso, 
investigamos suas mídias sociais (Facebook, YouTube e Instagram), além de 
problematizarmos a utilização da página institucional desenvolvida na plataforma 
Joomla. Os resultados da análise apontam para o aumento do público do Fórum, fato 
causado não apenas pela presença do órgão nas mídias sociais, mas sobretudo pela 
constância de atualização de todos os seus perfis nas redes sociais. Por outro lado, a 
análise também aponta para a importância da estruturação dos setores de comunicação, 
já que a produção de conteúdo qualificado (tanto de texto como de material audiovisual) 
é primordial para a promoção do engajamento com o público. 
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RESUMO: 

 
O presente estudo se propõe a tecer uma aproximação entre as discussões da nova 
morfologia do trabalho na contemporaneidade e o trabalho do técnico administrativo em 
educação, tendo em vista o contexto político contemporâneo no Brasil e a 
implementação cada vez mais incisiva dos mecanismos de controle privatistas da Nova 
Gestão Pública (NGP). Partindo do entendimento de que as relações e as condições de 
trabalho determinam, em grande medida, a melhoria do serviço público e a qualidade de 
vida dos trabalhadores que prestam esse serviço, apresentamos inferências acerca do 
trabalho e das determinações da NGP a partir de autores do campo da sociologia e da 
sociologia da educação. Na sequência, discutimos a nova configuração do mundo do 
trabalho e suas implicações na universidade pública, tendo em vista o projeto 
governamental de implementar mecanismos de controle da gestão e do trabalho, nos 
moldes privatistas, nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Neste sentido, 
buscamos discutir especificamente as implicações do Programa Institutos e 
Universidades Empreendedoras e Inovadoras - FUTURE-SE - para o trabalho dos 
servidores lotados nas IFES e, particularmente, do técnico administrativo em educação. 
Para isso, tecemos uma embrionária análise documental do texto do referido programa, 
sob consulta pública, tendo em vista a iminente ameaça aos direitos conquistados pela 
categoria na carreira, tais como as políticas de incentivo à formação e valorização 
voltadas ao servidor público, bem como o papel ético-político do servidor técnico em 
educação na universidade. 
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RESUMO: 

 
O trabalho proposto tem como objeto de estudo o imaginário social dos técnicos 
administrativos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O objetivo geral deste artigo 
foi compreender e diagnosticar os sentidos e significados que os técnicos administrativos 
em educação atribuem ao trabalho. Como objetivos específicos, buscou-se analisar a 
relação dos servidores com suas rotinas de trabalho e identificar um paralelo entre o 
serviço desenvolvido na Instituição e a qualidade de vida dos técnicos. O artigo pode ser 
caracterizado como um estudo de abordagem qualitativa, sendo o objeto principal 
relacionado ao campo temático de articulação entre gestão pública, trabalho e gestão de 
pessoas. Os dados empíricos foram produzidos através de uma pesquisa de campo por 
meio de entrevistas semiestruturadas. Foram entrevistados vinte técnico-administrativos 
em educação que trabalham em diferentes unidades da Universidade. Aplicou-se a 
análise de conteúdo para o tratamento das entrevistas. Além disso, utilizaram-se 
referenciais teóricos que tratam da centralidade do trabalho, do imaginário social acerca 
dos processos de trabalho e de como as técnicas de gestão vem sendo implementadas 
na administração pública. A partir das primeiras entrevistas, os resultados iniciais 
revelaram a importância do trabalho na estruturação material e simbólica da vida dos 
servidores, sendo que os sentidos a ele atribuídos estão relacionados ao provimento da 
sobrevivência, à (re)produção de valores sociais como autonomia e independência, à 
integração social, à realização pessoal e ao sentido existencial. A análise dessa dimensão 
subjetiva do trabalho também possibilitou medir a importância da atenção à saúde 
desses trabalhadores em tempos de profundas mudanças no setor público. Pode-se 
inicialmente concluir que apesar das inúmeras modificações e do ambiente geral de 
inquietação e dúvidas a respeito do futuro da Instituição e do emprego propriamente 
dito, os técnico-administrativos ainda acreditam no importante papel social que exercem. 
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RESUMO: 

 
A desigualdade de condições entre homens e mulheres em diversos aspectos da vida 
perpassa a questão da produção da cidade e, consequentemente, da mobilidade urbana. 
O presente trabalho busca investigar a influência desta desigualdade no âmbito do 
Ensino Superior, sobretudo em relação às medidas de segurança que as mulheres são 
obrigadas a tomar, considerando a vulnerabilidade a que estão expostas no trajeto de 
ida e volta de suas casas e do trabalho para a universidade, assim como na circulação no 
interior do próprio campus. A metodologia consistirá na revisão de literatura relacionada 
ao tema e na utilização de dados oficiais, bem como na aplicação de questionário em três 
turmas de cursos da graduação situados no prédio de Letras, abarcando o período 
matutino, vespertino e noturno de aulas no campus do Fundão. O objetivo é entender 
como a desigualdade entre homens e mulheres afeta a mobilidade urbana e o acesso à 
universidade. Para tanto, será considerado também o local de residência dessas 
mulheres, haja vista a diferente forma de impacto no deslocamento, de acordo com o 
local de moradia e com os meios de transporte utilizados. Mais especificamente, a busca 
é por investigar se os trajetos/deslocamentos feitos pelas mulheres e os turnos dos 
cursos influenciam na escolha e permanência em determinado curso de graduação e 
ainda se o medo pode tornar-se um bloqueio à consecução de tarefas do cotidiano 
feminino, mais especificamente das tarefas ligadas à universidade, buscando relacionar a 
questão de gênero com a desigualdade na produção e reprodução da cidade e o impacto 
disto na mobilidade das mulheres, especialmente àquelas que dependem de transporte 
público coletivo. Esta investigação é realizada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
no campus Fundão. Como resultado desta pesquisa de caráter exploratório haverá a 
verificação se são reais as hipóteses levantadas a partir do recorte teórico e estatístico 
proposto no âmbito da UFRJ e, posteriormente, a possibilidade de pensar em alternativas 
possíveis para que o problema possa ser mitigado. 
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RESUMO: 

 
Busca apresentar o Manual de Digitalização de Documentos da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), elaborado pela Seção de Projetos (SPROJ), com colaboração da 
Coordenação do Sistema de Arquivos (SIARQ), da Divisão de Gestão Documental da 
Informação (DGDI), da Divisão de Preservação Documental (DIPD) e da Seção de Gestão 
Eletrônica de Informação Arquivística (SGEIA), pertencentes ao Arquivo Central/SIARQ, 
vinculado ao Gabinete do Reitor (GR). O manual foi organizado a fim de auxiliar às 
atividades da UFRJ relacionadas ao processo de digitalização dos documentos, tendo em 
vista a crescente adesão da administração pública aos sistemas eletrônicos para gestão 
de seus serviços. Inserir nos novos sistemas parte da documentação que se encontra em 
suporte papel se faz necessário, na maioria dos casos. Os benefícios proporcionados por 
essa atividade são diversos, como: melhoria no aproveitamento do espaço físico, 
preservação do original, especialmente quando se trata de documento de caráter 
histórico, facilidade para acesso e intercâmbio de informações, entre outros. No entanto, 
de acordo com a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, o processo deve ser executado de 
forma a garantir integridade, autenticidade e, em algumas situações, a confidencialidade 
do documento digital, o que reforça a necessidade de uma digitalização cuidadosa e 
orientada. O Manual foi preparado partindo dessa perspectiva, almejando fornecer 
orientações sobre as noções básicas dos padrões de digitalização, abordando a 
interoperabilidade, os formatos dos arquivos, as configurações dos escâneres, etc. 
Aborda também as etapas da digitalização, trazendo recomendações a respeito da 
preparação do documento físico com vistas à digitalização, as formas de nomear o 
arquivo digitalizado, o controle da qualidade da imagem etc., além dos modos 
adequados para realizar a digitalização de documentos permanentes e históricos, que 
em virtude de suas particularidades requerem tratamento diferenciado. 
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RESUMO: 

 
O Núcleo de Rádio e TV da UFRJ constitui-se como um órgão Suplementar vinculado ao 
Fórum de Ciência e Cultura. Tem por objetivos a execução do serviço de radiodifusão 
sonora com finalidade exclusivamente educativa, através do canal em FM consignado à 
Universidade para operação em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, 
assim como a concepção, coordenação, produção, distribuição, programação e difusão 
de conteúdos e programas de rádio e TV, mídias sonoras e audiovisuais. O presente 
trabalho apresenta a experiência de implementação da Diretoria Adjunta de Operações e 
Tecnologia do NRTV, setor responsável pela viabilização das condições técnico-
operacionais para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do 
órgão e em parceria com as demais unidades acadêmicas e setores de comunicação da 
universidade. Serão abordados os estudos prévios e projetos técnicos em 
desenvolvimento para a instalação dos estúdios e central técnica, sistema de enlace com 
a estação transmissora, unidade móvel e sistemas de contribuição remota para 
transmissões ao vivo e coberturas jornalísticas em eventos. Também serão apresentadas 
as possibilidades de colaboração da comunidade universitária com o Núcleo, através dos 
projetos de extensão e pesquisa, de elaboração de programas e produtos audiovisuais, 
nos diversos formatos de mídias sonoras. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho visa demonstrar a importância do papel do design como elemento 
comunicacional em situações de gerenciamento de crise, como ocorrera na criação da 
identidade visual para a campanha #MuseuNacionalVive e no selo comemorativo de 
201anos da instituição. Em 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional/UFRJ vivenciou o 
que era inimaginável: o devastador incêndio, noticiado internacionalmente. Em meio a 
uma crise que envolvia um misto de sentimentos, desde a impotência de sua 
comunidade perante o ocorrido a toda repercussão midiática, um desafio foi vivenciado: 
transformar luto em luta. Para tal, o núcleo de comunicação e eventos, juntamente a 
alguns membros da comunidade museu nacional, desenvolveu a campanha 
#MuseuNacionalVive.  Um de seus objetivos fora a mudança de perspectiva frente a 
tragédia. A identidade visual criada fora importante instrumento para uma mudança de 
perspectiva. A campanha tomou os sites de redes sociais e se tornou elemento 
motivacional de toda a comunidade museu nacional: o Museu vive nas pessoas que 
compõem seu corpo docente, discente, seus técnicos administrativos e terceirizados. 
Estes, mesmo com a perda de grande parte do acervo, não deixaram de trabalhar 
arduamente para a reconstrução do Museu Nacional. A campanha de redes sociais 
tomou grandes proporções e se tornou lema, estampando bottons, camisas e diversos 
materiais, sendo a identidade institucional do Museu até meados de junho deste ano. 
Nessa perspectiva, foi elaborado o selo comemorativo de 201 anos do Museu Nacional, o 
primeiro após o incêndio, formando assim um universo visual de superação após a 
tragédia. Através de uma abordagem explicativa podemos traçar paralelos e pensar 
estratégias comunicacionais para momentos não esperados: os de gerenciamento de 
crise. 
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RESUMO: 

 
A Universidade se fundamenta em três bases inter-relacionadas: ensino, pesquisa e 
extensão, sendo a extensão um elemento importante no processo de integração entre 
comunidade e universidade, associada com os processos de investigação científica e 
desenvolvimento cultural, voltados à produção e intervenção no saber sistematizado, à 
reflexão, ao debate e à crítica acerca de temas demandados pela sociedade. Os 
programas e projetos extensionistas estão elencados no Plano Plurianual do Estado da 
Bahia, e vinculados aos três Eixos Estruturantes da universidade: Inclusão Social e 
Afirmação de Direitos; Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura para o 
Desenvolvimento; Gestão Democrática do Estado. Nesses programas estão articuladas 
ações programáticas que buscam reafirmar o processo institucionalizado e acadêmico da 
extensão universitária, além de fortalecer as próprias ações e proposições da 
comunidade acadêmica. Entre eles destaca-se o Projeto Universidade Para Todos (UPT), 
que tem como objetivo fortalecer a política de acesso ao nível superior de estudantes 
oriundos da Educação Básica, com ensino médio feito na rede pública. Para o 
desenvolvimento das ações do Projeto são utilizados espaços da Universidade e escolas 
locais, bem como são selecionados, através de processo seletivo, servidores da 
instituição para atuarem como gestores de Polo, fortalecendo sua participação nos 
projetos da Universidade e a formação continuada. Neste sentido, este trabalho tem com 
o objetivo abordar a função social do gestor a partir da ótica de uma educação 
democrática e participativa, elencando o seu papel e importância no projeto. A 
metodologia utilizada para desenvolvimento das ações é a pesquisa participante, pois as 
experiências e vivências dos autores fazem parte desse caminho metodológico. Como 
resultados apresentados constata-se que o papel do gestor no polo é de grande 
importância para manutenção, permanecia e frequência dos cursistas, e o seu papel 
deve levar em consideração os benefícios das atividades desenvolvidas e sua trajetória 
acadêmica que contemple a sua permanência com qualidade social. 
 



157

 

 

 

TÍTULO: 
O USO DE "BLACKOUT" PARA RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS NA UNIDADE 
NEONATAL DA MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 

AUTOR(ES): Carina Anna Ferreira; Micheli Marinho Melo; Priscila Borges de Carvalho Matos; Priscilla 
dos Santos Vigo 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  caanferreira@hotmail.com; michelimelo_07@hotmail.com; 
pribcm@gmail.com; prisvigo@hotmail.com 

MODALIDADE: SQV ID: 2996 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-CHAVE: Recém-Nascido Prematuro; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Humanização da 
Assistência; Cuidados de Enfermagem 

 
RESUMO: 

 
A intensa e exaustiva rotina de cuidados e intervenções impostas por procedimentos 
numa Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) tem potencial para causar danos ao 
sistema neurológico do recém-nascido (RN) prematuro, que neste ambiente completará 
seu desenvolvimento extra-uterino. O sono, interrompido constantemente, constitui-se 
um fator essencial para o desenvolvimento neurológico e o crescimento. Em decorrência 
disso, é necessário mimetizar o “ninho uterino” com redução na intensidade de luz e 
estímulos, diminuindo o tempo de permanência na unidade intensiva, sem 
comprometimentos. Como forma de auxiliar no estabelecimento dos estados de alerta e 
vigília e de favorecer o desenvolvimento visual dos RN prematuros, o uso de cortina corta 
luz, "blackout", sobre as incubadoras tem sido adotado como uma prática de 
humanização do cuidado em Unidades Neonatais. Esta comunicação objetiva descrever a 
experiência da equipe de enfermagem com a utilização do “blackout” nas incubadoras de 
RN prematuros na Unidade Neonatal da Maternidade Escola da UFRJ (ME-UFRJ). Além de 
trazer subsídios para enriquecer as discussões sobre esta prática, espera-se suscitar 
iniciativas de pesquisas sobre a sua aplicação, contribuindo para a sistematização da sua 
implantação e disseminação. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência por observação participante, no cenário da UTIN da ME-UFRJ. A unidade 
possui uma estrutura física antiga, sem iluminação individualizada. A minimização da 
exposição direta à luz ambiente era realizada com cueiros/lençóis, porém apenas a face 
superior da incubadora era coberta e o material permitia a passagem da luz artificial. 
Como estratégia piloto foram confeccionadas capas para as quatro faces (superior, 
laterais e anterior) das incubadoras, feitas com material de "blackout" de cortina em PVC, 
que bloqueia a passagem de luz e permite uma desinfecção adequada. Num 
delineamento inicial, destina-se ao RN < 34 semanas, mantendo até atingir a idade 
gestacional corrigida. Durante o uso, os neonatos permanecem monitorizados e 
naqueles com instabilidade clínica é realizada a avaliação individual. Nos casos de 
fototerapia o uso é suspenso devido ao aquecimento do aparelho. A conferência dos 
critérios de elegibilidade/manutenção são revistos diariamente pelas enfermeiras da 
rotinas da unidade. Os resultados empíricos imediatos mostram menor nível de estresse 
entre os RN, caracterizado por menores alterações comportamentais e fisiológicas. A 
estratégia contribuiu para o menor manuseio dos RN. Ressaltamos que mesmo com a 
utilização da cortina corta luz, "blackout", o contato e o toque dos pais/ responsáveis são 
incentivados, bem como o Método Canguru. Um protocolo de sistematização da 
estratégia encontra-se em construção. 
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RESUMO: 

 
A Odontologia do Esporte, uma nova área de atuação do cirurgião-dentista, visa oferecer 
a promoção de saúde bucal do atleta, prevenir futuras lesões orofaciais, assim como 
melhorar seu rendimento, uma vez que a saúde bucal insatisfatória pode impactar na 
sua performance. As injúrias traumáticas podem ser causadas por acidentes, quedas, 
maus-tratos, hábitos parafuncionais e prática esportiva, essa última contribuindo com 
uma parcela significativa de sua prevalência. O objetivo principal do esporte é 
proporcionar bem-estar ao praticante, porém, em muitos casos sua integridade se 
compromete pela falta de cuidado e proteção. O traumatismo dentário é um evento 
relativamente prevalente na população, acometendo mais de 42% da população, sendo 
que aproximadamente 20% não têm consciência deste fato, porcentagem que aumenta 
mais entre atletas de esportes de grande impacto. Como consequências destes traumas, 
podem-se observar condições que variam das mais simples, como uma concussão, até 
àquelas consideradas mais complicadas, que podem acabar lesionando estruturas 
dentárias (esmalte, dentina e polpa) ou do periodonto de suporte (ligamentos 
periodontais e ossos alveolares). Estas injúrias podem, em última instância, levar à perda 
completa do dente no momento do trauma (avulsão), ou mesmo como consequência 
deste. Os tratamentos para os traumas variam de acordo com sua gravidade, podendo 
ser acompanhamentos, restaurações mais simples, tratamentos endodônticos (de canal) 
até reabilitações ortodônticas e protéticas, com ou sem implantes, sendo que a 
complexidade e o custo do tratamento também podem variar, de acordo com o tipo e a 
severidade do trauma sofrido. Desta forma, visando proteger a cavidade bucal de futuros 
traumatismos, recomenda-se o uso de protetor bucal durante a prática de esportes, pois 
está comprovado que este é capaz de reduzir significativamente as chances de traumas 
dentários. O protetor bucal é feito de material rígido e ao mesmo tempo flexível, que se 
encaixa nos dentes, e ao ser usado corretamente, exerce sua valiosa função. O cirurgião-
dentista deve estar atento aos seus pacientes que praticam esportes, informando-os e 
incentivando-os sobre o uso de protetores bucais. Essa revisão de literatura ressaltará a 
importância do uso dos protetores bucais na prevenção do traumatismo dentário e, com 
fins educativos, apresentará as etapas da confecção de um protetor bucal. 
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RESUMO: 

 
Em 2015, ao final da Gestão Carlos Levi e Antonio Lêdo na Reitoria da UFRJ, Regina Célia 
Alves Loureiro, nossa querida Regininha, foi a primeira servidora da categoria Técnico-
Administrativa a assumir a direção da Pró Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e 
Finanças, função, até então, exclusiva de Docentes na UFRJ. Regininha assentou os 
alicerces do que viria a ser a futura gestão dessa Pró Reitoria que, durante os anos de 
2015 a 2019, foi dirigida por servidores técnicos administrativos. Nesse período, esses 
servidores enfrentaram uma das mais difíceis conjunturas políticas e econômicas do 
país, com todos os seus efeitos sobre a UFRJ, com as mais significativas restrições 
orçamentárias e financeiras, mas garantiram que a Instituição pudesse atravessá-lo, 
evitando o colapso geral no seu funcionamento. O presente trabalho pretende 
apresentar a experiência construída nesses quatro anos, passando pela organização do 
trabalho em equipe, a estrutura de funcionamento e seus principais resultados. O 
desafio lançado por Roberto Leher e Denise Nascimento, focado em uma gestão 
compartilhada, tratava da possibilidade do envolvimento efetivo da categoria dos 
Técnicos Administrativos nos ambientes de direção da UFRJ, ocupando com destaque as 
instâncias de primeiro escalão, as Pró Reitorias. Isso ocorreu nas Pró Reitorias de 
Planejamento, Desenvolvimento e Finanças (PR3), de Pessoal (PR4), de Gestão e 
Governança (PR6) e na recente Pró Reitoria de Políticas Estudantis (PR7), além da 
Prefeitura Universitária. A tradição e a cultura institucional da UFRJ sempre reservaram o 
papel do Ordenador de Despesas (PR3) aos membros da categoria docente. O espaço 
conquistado com a presença de Regininha e o compromisso da Reitoria com a gestão 
compartilhada propiciou a construção de uma experiência inédita ao longo dos últimos 
quatro anos. Nesse período pudemos experimentar a gestão com a participação de 
todos os servidores, com profundo envolvimento da equipe, com o exercício das funções 
administrativas de forma horizontalizada, mas sem prejuízo da estrutura hierárquica ou 
desconsiderando as instâncias internas. Muitos são os resultados que podemos 
considerar, porém, destacam-se a superação de um paradigma e a consolidação da 
maturidade administrativa de uma categoria que, ao lado dos docentes, realiza seu 
compromisso público diário com a Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade, com a 
convicção sobre os espaços que deve ocupar na Instituição. 
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RESUMO: A proposta apresenta o diagnóstico das condições de acessibilidade encontradas no 
Museu Histórico Nacional (MHN), nas exposições: “Oreretama e Sambaqui”. Estas 
exposições possibilitam uma reconstituição aproximada dos ritos, lendas, artes, 
comunicação, organização social, saberes e fazeres dos nossos ancestrais nativos. Em 
Oreretama a ambientação reproduz uma “caverna” do Parque Nacional da Serra da 
Capivara, Piauí, com desenhos rupestres de animais e seres humanos. Em Sambaqui 
encontram-se representadas as populações indígenas, sua cultura, utensílios, mitos e 
saberes. O trabalho subdivide-se em: introdução às salas onde se desenvolveu o 
diagnóstico; observação do entorno baseada em referências teóricas que possibilitaram 
um olhar mais crítico acerca das condições de acessibilidade e das barreiras existentes; 
sugestões para tornar o espaço mais acessível e inclusivo; considerações acerca do 
encontrado no MHN. As sugestões são de baixo custo e fácil realização para tornar as 
salas mais próximas do público que as visita ou daqueles que ainda não puderam visitar 
devido às barreiras existentes. São elas: textos simples e comunicação alternativa 
(pranchas de comunicação; textos com linguagem simplificada; pictogramas para 
comunicação alternativa); audiodescrição da caverna, do sambaqui e dos utensílios 
indígenas; confecção e impressão de textos e etiquetas em Braile e texto em caracter 
ampliado; recurso de apoio à mediação multissensorial (maquete tátil; réplicas de 
utensílios indígenas; construção de um bloco testemunho; réplica da Luzia; imagens 
imantadas e articuladas das pinturas rupestres); vídeo em libras, com participação de 
tradutor-intérprete em língua de sinais (TILS) apresentando as informações em formato 
visual-espacial. Acredita-se que tais propostas auxiliem à construção de um espaço 
cultural com menos barreiras e avancem nas conquistas rumo a uma acessibilidade 
plena neste espaço. A acessibilidade para ser garantida em espaços como o MHN 
necessita que se construa uma rede interdisciplinar, pois algumas ações extrapolam o 
âmbito do que pode ser realizado pela equipe do MHN, já que são responsabilidade de 
instâncias governamentais. O MHN, assim como os demais equipamentos culturais, 
padece de escassez de orçamento para transformar todo o seu acervo e receber a 
população com alguma condição específica que demande adaptações e os recursos 
estão aquém das demandas cotidianas. Torna-se necessário fazer escolhas e eleger 
prioridades. A equipe encontra-se motivada para tornar esse espaço acessível. Parcerias 
podem ser estabelecidas com o objetivo de integrar os profissionais que atuam com 
acessibilidade em equipamentos culturais. Há necessidade de pesquisas para orientar 
escolhas de equipamentos, materiais, profissionais, mas a conjuntura adversa aponta 
que muita luta precisará ser travada. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar, a partir de um caso específico, os 
desafios e os principais dilemas enfrentados pela Biblioteca Eugênio Gudin/CCJE/UFRJ para 
adequar o atendimento e seu acervo aos novos ingressantes com deficiência nos cursos de 
graduação em Economia, Administração, Ciências Contábeis, Biblioteconomia, Relações 
Internacionais e Defesa e Gestão Estratégica Internacional, que são os cursos atendidos por 
esta unidade de informação. Durante os últimos anos, a Biblioteca Eugênio Gudin (BEG) foi 
muito utilizada por alunos com mobilidade reduzida, deficiência física e com transtorno do 
espectro autista. No entanto, a limitação do uso da Biblioteca por estes grupos se dava em 
relação ao acesso a seu espaço de leitura/estudo e não ao acervo propriamente dito. No 
entanto, com o início do ano letivo de 2019, houve o ingresso de um aluno com deficiência 
visual no curso de Ciências Contábeis, que recorreu à Biblioteca para se informar se existiam 
coleções em braille ou áudio livros que pudessem dar suporte aos seus estudos. Infelizmente 
a Biblioteca não tinha preparado o acervo para alunos que possuíam baixa visão ou cegueira 
e não dispunha de equipamento com tecnologia assistiva para atender às necessidades deste 
usuário. Logo, buscou-se meios para que pudessem ser atendidas as necessidades 
informacionais do aluno. Em reuniões feitas na biblioteca, com o apoio da Diretoria de 
Acessibilidade (DIRAC), pode-se adotar formas de tornar o espaço acessível para os alunos 
com deficiência e os futuros servidores que, por ventura, venham a ser lotados na biblioteca. 
A partir deste olhar tivemos como resultado a instalação de programas acessíveis em todos 
os computadores da biblioteca pelo técnico em tecnologia assistiva da DIRAC; um relatório 
também elaborado pela DIRAC, embasado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), que mostrava todos os setores que não eram acessíveis da biblioteca; e o Projeto de 
Áudio-livro para atender rapidamente ao aluno ingressante de Ciências Contábeis do 
primeiro período. O Projeto de Áudio- livro surgiu a partir da discussão sobre a melhor forma 
de o discente acompanhar as aulas, em uma parceria com a Biblioteca para produzir 
materiais adaptados às necessidades dele. Chegou-se à conclusão de que a maneira mais 
rápida de entregar conteúdo informacional a esse usuário seria mobilizar a equipe da 
biblioteca para gravar áudios dos capítulos dos livros para que ele pudesse escutar em 
qualquer lugar. Esta foi uma solução paliativa, mas atualmente a biblioteca investiga outras 
formas de prover informação para usuários com deficiência visual. 
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RESUMO: 

 
Este estudo tem como principal objetivo apresentar a importância do Projeto Memória, 
Documentação e Pesquisa, da Divisão de Memória Institucional, do Sistema de Bibliotecas e 
Informação (SiBI), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e as suas pesquisas 
referentes à memória e à história institucional. Desde o ano de 2014, quando se completou 50 
anos do golpe civil-militar no Brasil, as pesquisas desenvolvidas se destinam à análise e à 
disseminação do acervo universitário referente a esse período da história nacional em que 
houve vários expurgos de professores, discentes e servidores técnico-administrativos da UFRJ. 
A invasão de diversos campi da Universidade pelas forças armadas, a perseguição de vários 
estudantes universitários, ligados direta ou indiretamente, ao movimento estudantil, além de 
outros mecanismos institucionalizados de cerceamento, como a censura às obras 
bibliográficas e à pesquisa, e a criação de Agências Especiais de Informação (AESI) para vigiar a 
comunidade universitária também fazem parte daquela época. Lembramos que um ponto 
culminante do governo autoritário, que se iniciou com o golpe de 1964, para as Universidades 
foi a sua legislação de exceção, com a criação dos Atos Institucionais e, sobretudo, com o 
Decreto-lei nº 477, de 26 de fevereiro de 1969, também chamado de “AI-5 das universidades”. 
Esse decreto punia professores, estudantes e servidores técnico-administrativos das 
universidades, acusados de subversão ao regime e punidos com expulsão e outras sanções. O 
impacto desta conhecida “operação limpeza” foi o esvaziamento científico, cultural e político 
na UFRJ.  Este trabalho mantem um diálogo com a Comissão da Memória e Verdade da UFRJ 
(CMV-UFRJ), criada em julho de 2013, com o intuito de investigar os impactos do regime 
militar e as violações dos direitos humanos no interior da Universidade e promover debates 
em torno do chamado “dever de memória”. 
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RESUMO: 

 
Existe atualmente o consenso teórico e empírico de que estamos sob a égide do 
conhecimento, e diversos teóricos afirmam que ele é um novo recurso econômico tão ou 
mais importante que o capital. Por isso, a proposta deste trabalho é estudar quais os 
impactos do “Incentivo à Qualificação” concedido aos servidores públicos federais no 
ambiente da Coordenação de Gestão de Pessoal/CGP/PR4/UFRJ, e partilhar a produção 
técnico-científica deste artigo com os servidores e técnicos administrativos em educação. 
A consulta bibliográfica deu-se sob três aspectos: autores que tratam a educação como 
uma orientação inata para formação do indivíduo; autores que desenvolvem estudos no 
sentido de potencializar a educação corporativa como um instrumento de gestão de 
recursos e pessoas; e uma revisão da legislação inerente ao tema do Incentivo à 
Qualificação no Plano de Carreira dos Técnicos Administrativos em Educação. Principais 
objetivos: demonstrar os impactos do Incentivo à Qualificação na gestão da coordenação 
de pessoal sob a perspectiva do seu gestor; verificar o quantitativo de servidores na CGP 
que possuem o IQ; averiguar se, com a titulação alcançada, o servidor está sendo bem 
aproveitado no seu potencial intelectual e produtivo em relação às funções que ele 
desempenha no cotidiano; e avaliar se o incentivo financeiro agrega mais valor às 
atividades do setor. Metodologia aplicada: a pesquisa é do tipo descritiva, quantitativa e 
qualitativa. Para o levantamento dos dados quantitativos, ou seja, a quantidade de 
servidores que trabalham na CGP e suas formações acadêmicas, foi utilizado o Sistema 
de Recursos Humanos da UFRJ – SIRHU; e, para o levantamento dos dados qualitativos, 
realizou-se uma entrevista semiestruturada com o gestor da CGP, analisada a partir do 
método de análise de conteúdo. Resultados: em virtude de a pesquisa ainda estar em 
desenvolvimento, torna-se inviável apresentar resultados definitivos. Conclusão: em um 
processo de fluxo de informações e conhecimento cada vez mais célere, fica difícil 
acompanhar as transformações sociais, econômicas e tecnológicas e, nesse contexto, o 
Incentivo à Qualificação vem como um instrumento para incentivar o servidor público a 
buscar uma formação acadêmica e técnica para atender aos desafios apresentados pela 
Administração Pública e por uma sociedade cada vez mais exigente acerca do papel do 
Estado. 
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RESUMO: 

 
Na realidade sócio-político-econômica atual, em que cada vez mais se entende o sujeito 
como agente de transformações, faz-se necessário o olhar diferenciado, global e 
individual, sobre esse indivíduo, sua qualidade de vida e os impactos organizacionais 
disso. Pesquisas como a de Índice de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT), realizada 
pela Sodexo, apontam que o desenvolvimento de um ambiente de trabalho em que as 
pessoas se sintam bem e reconhecidas, a valorização de funcionários que assumem 
riscos e o incentivo às novas ideias, culminam em alta produtividade, bem como 
alavancagem organizacional. A UNEB, não estando alheia a este movimento, e 
entendendo que a melhoria de seus resultados perpassa pelo desenvolvimento e 
crescimento de seus servidores, fomentou instrutorias internas de Noções Básicas em 
Programação Neurolinguística, dentro do eixo de Qualidade de Vida. Os impactos desta 
abordagem vêm sendo mensurados, qualitativa e quantitativamente, tanto nos setores 
dos servidores como na ecologia organizacional como um todo, a citar mudanças como 
melhoria na ecologia setorial, formação de equipes integradas, ampliação da capacidade 
de resolução de problemas, estreitamento da comunicação intersetorial, consequência 
de um aumento na assertividade da comunicação interpessoal, dentre outros aspectos. 
O objetivo geral deste trabalho é demonstrar a relevância do investimento subjetivo no 
servidor como sujeito ativo dos processos operacionais da IES, através do acesso a 
recursos e técnicas do autoconhecimento por realização de instrutorias internas. As 
instrutorias foram desenvolvidas através das seguintes estratégias de transmissão de 
conhecimento: aula expositiva; dinâmicas de grupo; debates participativos; apreensão de 
técnicas criadoras de novos caminhos neurais; roteirização de recursos para intervenção 
setorial com base nos conhecimentos adquiridos. Conclusão: a proposição desse tema 
em instrutoria interna baseou-se nas constantes mudanças observadas no cenário 
nacional e nas políticas públicas internacionais, objetivando trazer melhorias na 
abordagem gerencial humanizada da Universidade, demonstrando como a valorização 
das relações intra e interpessoais impactam na elevação de índices de resultado, visto 
que pesquisas científicas apontam satisfação, ambiente de trabalho, valorização e 
ambiente relacional como aspectos importantes para os servidores. 
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RESUMO: 

 
Plantas comestíveis consideradas não convencionais recebem o nome de plantas 
alimentícias não convencionais ou PANC. São fontes alternativas de nutrientes, 
principalmente sais minerais e vitaminas. Diversas PANC são desconhecidas nas cinco 
regiões brasileiras e, portanto, não são consumidas, nem aproveitadas nos seus 
potenciais nutricionais e gastronômicos. São exemplos de PANC: a begônia, onde suas 
flores podem ser utilizadas em saladas cruas; o dente-de-leão, que por sua vez possui 
vitaminas A e C; o hibisco, que pode ser consumido refogado e cozido; e o araçá do 
campo, fonte de vitaminas A, B e C, antioxidante, que possui carboidratos e proteínas. 
Existem PANC que não consumimos como fonte de alimentos por não termos o costume 
e pela falta de conhecimento. Algumas delas são consideradas como mato e muitas 
vezes consideradas como ervas daninhas, e não são encontradas em feiras e nem nos 
mercados. O presente estudo tem como objetivo expor a propriedade gastronômica das 
PANC, mais especialmente a da palma (Opuntia ficus-indica), um cacto arbustivo 
largamente encontrado na região nordeste, inclusive na zona urbana do município de 
Salvador/BA. Essa PANC faz parte da biodiversidade regional, podendo ser usada em 
inúmeras preparações gastronômicas. Na gastronomia, seus frutos são consumidos in 
natura, diretamente na casca; a polpa concentrada pode ser usada para sucos, geleias, 
sorvetes, licor, refogados, mousses, bem como para molho alaranjado de massas, 
temperado com alho, sal e demais temperos usuais. Como PANC, pode ser uma ótima 
alternativa para o consumo alimentar humano, pois além de ter nutrientes importantes 
como o cálcio, o magnésio e a vitamina C, o seu cultivo não necessita do uso de 
fertilizantes e nem de pesticidas, por ser muito resistente às adversidades do solo, de 
pragas e do clima, auxiliando na redução de impactos ambientais, muitas vezes oriundos 
da monocultura convencional. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho, parte inicial de pesquisa em nível de mestrado, apoiada pelo Núcleo de 
Rádio e TV da UFRJ, busca mapear as emissoras de radiodifusão sonora terrestre em 
frequência modulada (FM), presentes no espectro de canais carioca, que possuem 
alguma característica religiosa, seus programas, saber qual o formato de cada grade de 
programação, e se existem emissoras de rádio que tenham conteúdos relacionados às 
religiões afro-brasileiras, principalmente a Umbanda. Foi realizado um levantamento 
exploratório das emissoras de rádio FM no dial carioca, sediadas na cidade do Rio de 
Janeiro nos meses de abril a junho de 2019, incluídas emissoras com outorgas 
autorizadas para outras cidades e sendo excluídas as emissoras de rádio em amplitude 
modulada (AM), rádios comunitárias e “web rádios”. As emissoras foram ouvidas pela 
transmissão em FM, e analisadas a partir de fragmentos de quatro horas de duração 
diária, em horários e dias alternados, tomando como base um dia artificial de 24 horas. A 
programação de cada emissora foi obtida através de contato com as emissoras pelos 
seus sites oficiais ou pela escuta de seus programas. Através da análise das 
programações, verificou-se que 16 delas são do segmento musical (adulto, jovem, 
popular e gospel), 02 do jornalístico (all news), 01 do popular e 02 do segmento religioso. 
A presença da comunidade religiosa (evangélica e católica) foi identificada em 06 (28,6%) 
das 21 emissoras de rádio em FM pesquisadas. É importante ressaltar que duas rádios 
com caráter religioso (segmento musical gospel ou religioso), ambas da vertente 
evangélica, estão entre as cinco rádios mais ouvidas do Rio de Janeiro, segundo pesquisa 
Kantar IBOPE no trimestre de março/maio de 2019. Dessas emissoras que não possuem 
caráter religioso, atualmente, somente a Super Rádio Tupi possui quadros em alguns dos 
seus programas, onde se realizam preces a alguns santos da Igreja Católica, rezam a Ave 
Maria e o Pai Nosso ou passam mensagens positivas e relacionadas ao cotidiano do 
ouvinte com viés religioso. Mesmo que parte significativa da população se declare 
pertencente às religiões Umbanda, Candomblé ou a outras manifestações afro-
brasileiras, e que expressões ligadas a essas religiões e à cultura afro-brasileira sejam 
usadas em diversas emissoras de rádio em FM que não possuem caráter religioso, não 
foi observada, em nenhuma delas, a existência de algum programa voltado para essas 
vertentes religiosas. 
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RESUMO: 

 
A proposta de parceria entre o Projeto de Extensão “Arautos do Mundo”, do Instituto de 
Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB- UFRJ), e a Casa da Ciência tem como fio 
condutor a promoção do acesso aos recursos da universidade para a comunidade 
externa, em especial aos grupos sociais expostos a situações sistemáticas de 
discriminação e intolerância. O “Arautos do Mundo”, há 7 anos, tem favorecido o 
funcionamento de uma rede social de empoderamento composta por usuários dos 
serviços do Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB-UFRJ) e representantes das populações 
e das culturas negra e indígena, equipes de comunicação comunitária, educação em 
direitos humanos, artes e servidores da UFRJ. Em meio a esta rede de cooperação, a 
parceria com a Casa da Ciência tem destaque. Tendo em vista as possibilidades de 
popularização da ciência, estas duas equipes passaram a se reunir para compartilhar 
vídeos-depoimentos e curtas já produzidos, explorar interesses em comum pela 
fotografia, pelas artes cênicas e plásticas e pelas culturas afro-brasileira e indígenas e 
planejar saídas externas para museus, dentre outros espaços culturais. Deste modo, 
ampliamos ainda mais a circulação dos usuários do IPUB-UFRJ pela cidade do Rio de 
Janeiro e transitamos pelos saberes e fazeres dos grupos historicamente excluídos, 
parceiros externos à academia, com destaque para as produções artísticas e culturais. 
Situamos nossa parceira dentro das práticas que geram competências cidadãs, através 
de experiências concretas em que todos reconhecem a si mesmos e aos demais como 
sujeitos de direito e lidam com a pluralidade, a diversidade, a alteridade e a 
interculturalidade. Dentre os impactos de nossas ações, estão o enriquecimento da 
formação ético-profissional dos extensionistas e dos servidores da UFRJ, o 
empoderamento dos usuários do IPUB-UFRJ e a transformação do imaginário social 
sobre a loucura e sobre as populações e culturas negra e indígena. 
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RESUMO: 

 
Considerando a Extensão Universitária como um dos eixos centrais que referenciam a 
formação universitária, junto com Ensino e Pesquisa, e que sem cada um desses eixos a 
formação acadêmica e profissional comprometeria sua integralidade, pretendemos 
debater a atuação do segmento técnico-administrativo nas ações de Extensão 
Universitária. Entendemos que o processo formativo concentra-se no Ensino e na 
Pesquisa, centrados na figura do docente, sendo docentes e estudantes os sujeitos 
tradicionalmente reconhecidos como protagonistas da Universidade. A atuação do 
segmento técnico-administrativo é conhecida pelo senso comum atuando na esfera dos 
serviços, como atividade-meio e não necessariamente vinculada ao processo de 
produção do conhecimento. Ainda que a população que acessa os serviços prestados 
pela Universidade e que através deles acesse o conhecimento por ela produzido, não é 
dessa maneira que a participação da população nas ações da Universitária é concebida a 
fim que ela assuma e desempenhe atividades voltadas para a população mais ampla, 
fora da Universidade. A prestação de serviços e as atividades realizadas para o público 
externo da Universidade no âmbito da Extensão Universitária são aquelas que 
fundamentalmente podem ser desenhadas de maneira a integrar a participação da 
população, que delas participam, no processo de produção do conhecimento, 
considerando o conceito e diretrizes da Política Nacional de Extensão. No entanto, a 
participação do segmento técnico-administrativo na Extensão Universitária ainda é 
lateral e sequer regulamentada para efeito de definição de carga horária no trabalho 
desses profissionais, como já é para docentes e para estudantes. Queremos com esse 
trabalho fomentar o debate acerca do papel do segmento técnico-administrativo na 
Extensão Universitária na UFRJ, a partir da experiência na Coordenação de Extensão do 
Instituto de Doenças do Tórax - IDT/UFRJ (2017 - atual) e da atuação na Pró-Reitoria de 
Extensão - PR5 (2015-2017). 
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RESUMO: 

 
A iniciativa deste projeto tem por finalidade possibilitar o deslocamento dos estudantes 
para um trabalho de campo, estando em contato direto com o objeto de estudo. Desta 
forma, abre-se uma possiblidade de gerar um processo de iniciação científica. 
Notadamente, favorecemos uma motivação para o gosto de aprender. O presente 
projeto tem como princípio ajudar o estudante na sua formação enquanto cidadão, e 
contribuir para despertar um sentimento de pertencimento a sua identidade cultural. O 
que sugere essa atividade é causar impacto no estudante de modo que ele se sinta 
atraído e curioso pela descoberta do conhecimento e desenvolva o gosto pela pesquisa 
de campo. Pretende-se, com esta prática, fomentar ações concretas a fim de que se 
possa encaminhar práticas pedagógicas que valorizem o Patrimônio Cultural, espaço de 
preservação da memória de um povo e de sua Cultura; além de contribuir para a 
formação do cidadão, capaz de exercer sua liberdade de expressão. Pretende-se formar 
sujeitos autônomos e conhecedores de seu papel na sociedade, cumpridores de seus 
deveres e defensores de seus direitos. Propiciar este projeto é garantir que o acesso ao 
Patrimônio Cultural se dê de forma mais equânime entre as camadas sociais que 
ocupam o espaço escolar e, neste caso, nos referimos à escola pública. É contribuir para 
que mais estudantes, trabalhadores e famílias possam compartilhar o acesso às 
informações e bens culturais. Deste modo, desconstruímos a elitização intelectual e 
colaboramos para que a detenção do saber não sirva como elemento discriminatório e 
de dominação. A iniciativa dada por nós, integrantes deste projeto, se dá pelo fato de 
que cabe a todos nós fomentarmos estes tipos de ações, tendo em vista que toda a 
sociedade tem o papel de preservar a sua identidade Cultural. Por isso, sentimos 
motivados a exercer o papel de mediadores e articuladores para contribuir com a 
construção de uma educação. Não podemos atribuir esta tarefa a apenas aos docentes, 
pois todos temos a responsabilidade de ampliar esta ação pedagógica: Estado, 
autoridades, congressistas, direções, família e sociedade como um todo. Neste sentido, 
promovemos alguns trabalhos de campo, possibilitando os estudantes do Ensino 
Fundamental, do Colégio de Aplicação, a oportunidade de vivenciar esta experiência os 
levando nos espaços Patrimoniais como Parati e Ouro Preto. São estas atividades que 
pretendo apresentar como forma de contribuir para uma EDUCAÇÃO comprometida 
com a qualidade, ensino e pesquisa, democratização e valorização dos Patrimônios 
Culturais. 
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RESUMO: 

 

Objetivou-se avaliar a percepção estética e o impacto psicossocial em 
crianças/adolescentes com hipomineralização molar-incisivo (HMI) e em seus 
responsáveis e a relação entre a HMI e a cárie dentária. Para tanto, foram avaliados 112 
indivíduos, sendo 56 crianças/adolescentes, com idades entre 7 e 14 anos [divididos em 
dois grupos: portadores de HMI (n=28) e o grupo sem HMI (n=28)], e 56 responsáveis. Na 
avaliação da percepção estética foi utilizado o questionário The Child and Parent’s 
Questionnaire of Teeth Appearance. Para o diagnóstico da HMI foi utilizado o critério 
da European Academic of Paediatric Dentistry (graus leve e severo). A experiência de cárie 
dentária foi observada pelo índice CPO-D (cariado, perdido e obturado). Foram aplicados 
os testes Qui- quadrado, teste T- student e regressão logística com um nível de 
significância de 5%. O gênero predominante nas crianças/adolescentes foi o masculino (n 
= 35; 62,5%). O nível sócio econômico, sexo e etnia não foram associados à HMI (p=0.77, 
p=0.41 p= 1.0, respectivamente). Em relação à severidade da HMI, 64,3%(n=18) das 
crianças/adolescentes apresentaram grau leve. As crianças/adolescentes com HMI 
apresentaram uma insatisfação com as manchas em seus dentes (p=0.01). Não houve 
uma diferença estatisticamente na condição psicossocial (p=0.17) entre as 
crianças/adolescentes. A HMI foi percebida pelos responsáveis (6,96 ± 1,96) impactando 
sua condição psicossocial (p=0,01). Não houve correlação entre a cárie dentária e a HMI 
(p = 0.80). A HMI foi percebida tanto pelas crianças/adolescentes quanto por seus 
responsáveis, impactando principalmente os responsáveis em relação às características 
físicas, psicológicas e sociais. Não houve relação entre a HMI e a cárie dentária. 
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RESUMO: 

 
O presente estudo tem o objetivo de explorar a percepção de diferentes atores de uma 
instituição federal de ensino superior sobre o planejamento estratégico, neste caso 
específico, coordenadores de curso e membro da área de planejamento estratégico. 
Estipulou-se como hipótese que a percepção sobre o tema dos atores organizacionais 
estudados seria diversa. As instituições federais de ensino superior estão inseridas em 
um ambiente de alta mutabilidade, dinamismo, complexidade e incerteza, levando-as a 
buscar alternativas no sentido de se manterem competitivas neste contexto, onde o 
planejamento estratégico aparece como instrumento utilizado pelas organizações, 
incluindo instituições de ensino superior para sobrevivência em ambientes com estas 
características. Para atingir o objetivo proposto, realizaram-se entrevistas 
semiestruturadas com coordenadores de curso e membro da área de planejamento de 
uma instituição federal de ensino superior com a finalidade de obter a percepção sobre o 
planejamento em seus diversos níveis dentro da instituição. Constatou-se que, diferente 
da hipótese inicial do estudo, as percepções sobre o planejamento estratégico 
demonstram semelhança, mesmo tratando-se de atores tão diversos. O planejamento 
estratégico é tido como ideal e fundamental, com foco na necessidade de 
acompanhamento e controle que possibilitaria a realização de ajustes de conduta. 
Contudo, verificou-se uma percepção de inexistência de planejamento em nível 
institucional, onde ações do cotidiano norteiam as atividades organizacionais, que vive 
de “apagar incêndios”, sem uma visão de longo prazo, impossibilitando até o momento a 
real utilização do planejamento estratégico, refutando com isto a hipótese da pesquisa. 
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RESUMO: 

 
No contexto brasileiro atual, têm ocorrido diversas mudanças no que tange à vida do 
servidor público federal, mostrando-se premente a discussão sobre o processo de saúde-
doença no trabalho. O adoecimento de servidores muitas vezes está relacionado ao 
contexto de trabalho, e a perícia em saúde é o momento oficial da avaliação da 
legitimidade desse adoecimento e do nexo causal entre trabalho e doença. Trata-se de 
uma ocasião de grande importância na vida do trabalhador, especialmente quando 
envolve afastamentos longos e aposentadorias por invalidez. Nesta pesquisa, utilizam-se, 
para examinar a prática de perícia, noções da Saúde do Trabalhador, que introduzem 
determinantes sociais e características da organização de trabalho no processo de saúde-
doença (Lacaz, 1997; Minayo-Gomez, 2011). Além disso, esta pesquisa é calcada em 
algumas contribuições de Chanlat (2011), para quem “toda organização produz relações 
de poder”, e da psicodinâmica do trabalho, que assinala que relações sociais de 
dominação estruturam o trabalho, o que produz desdobramentos sobre a subjetividade 
daqueles que trabalham (Gernet e Dejours, 2011). No âmbito do serviço público federal, 
a perícia é feita nas Unidades SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor), cuja base teórica é a Saúde do Trabalhador. No entanto, ainda que tais 
Unidades se vinculem precipuamente à atenção à saúde do servidor, acabam por se 
centrar, no quotidiano dos serviços, na realização prioritária de perícias médicas (Paiva e 
Olivar, 2010). Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa, que faz parte de um doutorado 
em curso em saúde coletiva, é analisar, através de entrevistas semiestruturadas com 
profissionais de saúde que fazem perícia, suas percepções quanto a essa atividade, e 
compreender a aproximação ou não da perícia realizada no SIASS dos princípios 
norteadores da Saúde do Trabalhador. A pesquisa encontra-se na fase de entrevistas, 
que serão analisadas com o método da análise temática, percebendo-se que a 
desconfiança está presente no momento da perícia, sendo o servidor visto a partir de um 
viés não-neutro, de suspeita, apesar da neutralidade atribuída à perícia. A ideia de 
mediação entre a Administração Pública e o servidor, além da noção de justiça, também 
estão presentes na fala da maioria dos entrevistados. Houve menção em poucos casos às 
noções de saúde do trabalhador, além da dificuldade em exercer o papel de árbitro. Na 
fase atual da pesquisa, mostra-se a pouca aproximação do modo como a perícia é 
concebida dos princípios de Saúde do Trabalhador. 
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RESUMO: 

 
Introdução: apresentamos a proposta metodológica da pesquisa de mestrado em 
educação defendida em 2018 pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 
intitulada TRABALHO DOCENTE EM ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL: “Olhares”, a partir da 
política do turno único ― município do Rio de Janeiro. Nosso embasamento teórico é 
pautado nos fundamentos da Pesquisa Mediada por Computador (PMC) e no conceito de 
campo online (JOHNSON, 2010). Metodologia: na dissertação, adotamos como caminho 
metodológico a abordagem qualitativa, composta por três etapas: pesquisa bibliográfica, 
análise documental e survey online. Apresentamos neste trabalho a trajetória da 
realização da pesquisa online aplicada aos professores da rede pública carioca. 
Objetivos: a pesquisa investigou a compreensão dos docentes da rede pública carioca 
sobre o seu trabalho. Neste recorte, apresentamos o processo de planejamento e 
consecução da survey online, etapa empírica da dissertação, a fim de socializar e 
disseminar os aprendizados dessa experiência aos servidores técnicos administrativos 
em educação. Resultados: considerar o ciberespaço como campo de trabalho tem se 
ampliado e se legitimado nos últimos anos nas pesquisas sociais, por meio de métodos e 
técnicas adaptados a esta realidade. Trabalhamos com conceito de campo online 
(JOHNSON, 2010). Selecionamos na rede social Facebook grupos em que docentes em 
regime de 40h da rede municipal estão reunidos. O pesquisador deve considerar os 
riscos e limitações para obter sucesso esperado e atentar-se para rigorosidade 
metodológica, no que tange aos critérios de seleção e ao perfil do público-alvo da 
pesquisa. 
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RESUMO: 

 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), existente desde 2009, 
é fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
mediante a oferta de bolsas para cursos de licenciatura com vistas à valorização do 
magistério, objetivando: a) a elevação da qualidade das ações acadêmicas voltadas à 
formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições públicas de 
educação superior; b) a inserção de licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação. Com isto, pretende integrar educação superior e educação básica, 
proporcionando aos futuros professores a participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que permitam 
superar problemas identificados no(s) processo(s) de ensino/aprendizagem. A iniciativa 
também visa incentivar as escolas públicas de educação básica a tornarem-se 
protagonistas nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando 
seus professores como co-formadores dos futuros professores. A UFRJ faz parte do 
programa desde seu início, ligado à PR1. Contudo, apesar da experiência agregada ao 
longo do tempo pelo projeto institucional, a adesão dos cursos de licenciatura tem 
diminuído, em especial no que se refere ao atendimento do último Edital no.7/2018, 
publicado em março de 2018. O presente trabalho visa analisar os editais dos quais a 
UFRJ participou a fim de detalhar as alterações na configuração do programa ao longo do 
tempo e como essa configuração influenciou diretamente no número de licenciaturas 
participantes do projeto institucional. 
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RESUMO: 

 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), existente desde 2009, 
é fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
e a UFRJ faz parte do programa desde seu início. Contudo, não houve uma centralização 
das informações e dos dados que acompanhasse as diversas edições de forma a 
disponibilizá-los no site destinado ao PIBID/UFRJ de forma ordenada no histórico da 
participação da IES.  Assim, na atual edição, busca-se preencher esta lacuna, construindo 
um site que retrate os diversos momentos da participação da UFRJ no programa. O site 
atual do PIBID/UFRJ segue o modelo da TIC, sendo desenvolvido em Joomla.  O primeiro 
passo foi resgatar o que já havia de informações e dados no sistema, para posterior 
avaliação de sua funcionalidade estrutural, reorganização dos tópicos e otimização dos 
dados disponíveis de cada edital. Objetivo geral: atualizar e possibilitar maior 
funcionalidade ao site do PIBID/UFRJ com vistas a fornecer dados ordenados e 
quantitativos do programa desde sua primeira edição. Objetivos Específicos: levantar 
dados e informações dos editais anteriores, organizar interna e externamente o site, 
priorizar a participação discente no programa através de lista de participantes. 
Atualmente, o site apresenta os dados do Edital atual nº 7/2018 e, em parte, informações 
isoladas de edições anteriores. Posteriormente, serão localizados os Coordenadores 
Institucionais daquelas edições para futura ordenação e organização dos dados e 
informações disponíveis. 
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RESUMO: 

 
O PINC é um sistema web desenvolvido pela InfoTIC para gerenciar os projetos de 
pesquisa do Programa de Iniciação Científica da Faculdade de Medicina (FM) da UFRJ. 
Através dele, docentes da FM dos campi Cidade Universitária e Macaé conseguem 
cadastrar projetos, docentes colaboradores (que podem inclusive ser externos à UFRJ), 
alunos, e colocar no histórico membros do projeto que já saíram e o próprio projeto 
quando este é finalizado, e aprovar e reprovar os alunos participantes, juntamente com a 
submissão de relatórios de desempenho. Já os professores administradores do sistema 
podem, além do citado, gerenciar usuários, enviar e-mails a grupos de participantes ou a 
membros individuais, emitir certificados aos alunos aprovados e exportar relatórios. 
Quanto aos alunos, que devem pertencer à Universidade, eles apenas precisam manter 
seus dados atualizados e submeter o relatório final para avaliação. Por fim, para fins de 
transparência, o público externo pode ver os dados de cada projeto, docentes e alunos, 
já que não podem se logar no sistema, que é feito usando a Intranet da UFRJ por motivos 
de segurança. O sistema atual foi refeito do zero ano passado quando foi pedido para 
que o sistema fosse implantado para o campus Macaé com a inclusão de novas 
funcionalidades. Isso foi feito porque o sistema antigo usava tecnologias descontinuadas 
e uma interface com o usuário antiquada. Já o atual foi feito usando técnicas, métodos e 
ferramentas mais modernos disponíveis no mercado, com uma interface moderna, 
responsiva e com foco na usabilidade do usuário. Estas alterações no sistema PINC 
foram feitas de acordo com as metas de usabilidade, que são: eficácia, eficiência, 
segurança, utilidade, learnability e memorability, além dos princípios de design, que são: 
visibilidade, feedback, restrições, consistência e affordance. O PINC conta também com a 
integração de outro sistema da InfoTIC, o Help InfoTIC, que integra itens de ajuda através 
de sua API. Além disso, os dados dos projetos antigos e os dos respectivos professores 
responsáveis foram completamente importados para o novo sistema, cujo backend foi 
desenvolvido em PHP 7.2, usando o framework Laravel 5.6, com o frontend usando Blade, 
Vue.js, JavaScript, Jquery e framework MaterializeCSS. O banco de dados utilizado foi o 
MariaDB. Por fim, a metodologia utilizada para o desenvolvimento foi o SCRUM, e o 
sistema foi implantado num container Docker usando integração contínua para atualizar 
o sistema de maneira eficiente com as novas alterações. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa iniciada em algumas unidades da 
UFRJ visando conhecer como cada uma efetivou o Planejamento e Gerenciamento de 
Contratações (PGC), ferramenta eletrônica do Ministério da Economia, do Governo 
Federal, que reúne todas as contratações que os órgãos públicos pretendem realizar 
para o ano subsequente, instituído através da Instrução Normativa nº 1/2019. Para o 
alcance do objetivo, serão aplicados questionários com perguntas pertinentes ao tema e 
à experiência de cada entrevistado responsável indicado pelas unidades para identificar 
as necessidades e requerer ao setor de licitações a contratação de bens, serviços, obras e 
soluções de tecnologia da informação e comunicações, ou seja, responsável pelo 
planejamento da utilização do orçamento de sua unidade. No âmbito do Colégio de 
Aplicação da UFRJ, por exemplo, a indicação dos servidores foi feita pela Direção Geral, 
que optou designar os envolvidos com suas atividades afins: o chefe do almoxarifado 
para os bens de consumo, o administrador de edifícios para obras e serviços, a Direção 
Adjunta de Licenciatura, Pesquisa e Extensão (DALPE), responsável pelo setor de 
Informática, para aquisições em soluções de tecnologia da informação e comunicações e, 
para os casos que envolvam bens patrimoniais, foi indicada a chefia de gabinete da 
Direção Geral.  Como parte da pesquisa, pretende-se realizar um levantamento entre 
algumas unidades de como está sendo a experiência da utilização dessa ferramenta e o 
trabalho de planejamento: (i)  como se deu a seleção das pessoas responsáveis pelos 
dados e pelo planejamento e alimentação do PGC, (ii) quais as formas utilizadas para que 
essas contratações sejam realizadas da melhor maneira, atendendo o maior número de 
solicitações e, ainda, (iii) experiências , sugestões e boas ideias que possam ser 
implementadas por outras unidades de modo a otimizar todo o processo. 
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RESUMO: 

 
A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao longo de seus quase 100 anos de história, 
desenvolveu diversas ações relacionadas à assistência estudantil, como a Casa do 
Estudante, no Flamengo, a Residência Estudantil, na Cidade Universitária, bolsas 
assistenciais, restaurantes universitários, dentre outras. Contudo, tais ações sempre 
careceram de uma maior articulação e estruturação. Desde 2011, com a criação da 
Superintendência Geral de Políticas Estudantis (Superest), ligada ao Gabinete do Reitor 
(GR), a UFRJ iniciou um processo de reforço da estrutura de assistência estudantil, 
entretanto, ainda muito tímida, contando com poucos servidores e ainda atrelada 
exclusivamente à graduação. Ao longo da gestão Leher-Nascimento (2015-2019), a UFRJ 
trabalhou para que a assistência estudantil assumisse o protagonismo necessário diante 
da realidade de ampliação do acesso ao ensino superior por parte das camadas mais 
pobres da população. Tal processo teve início com a professora Vera Salim, em 2015, e 
foi conduzido, pela primeira vez desde a criação da Superest, por servidores técnicos-
administrativos, a partir de novembro de 2017, quando da saída da docente. A equipe da 
Superest, antes diminuta, foi ampliada, chegando a cerca de 40 servidores. No início de 
2018, as discussões iniciadas em 2011 e aprofundadas a partir de 2015 levaram a UFRJ a 
criar sua sétima Pró-Reitoria, a de Políticas Estudantis (PR-7), em 08 de março, com 
intensa participação discente e mobilização da comunidade acadêmica. Durante seu 
primeiro ano de existência, a PR-7 trabalhou para reunir seu quadro de servidores, ainda 
em ampliação, em um espaço mais adequado, desenvolveu uma política coerente de 
atenção à saúde mental de estudantes, criou novos setores em sua recém-criada 
estrutura, além de buscar aperfeiçoar a comunicação com o corpo discente da UFRJ. Em 
fevereiro de 2019, após intensos debates com o corpo social da Universidade, a PR-7 
submeteu e aprovou, por aclamação, pela primeira vez na história da UFRJ, uma Política 
de Assistência Estudantil (Resolução CONSUNI nº 02/2019), que busca entender, 
acompanhar e dar assistência a estudantes de todos os níveis e segmentos da 
Universidade, desde a Educação Infantil, passando pela Educação Básica, Graduação e 
chegando à Pós-Graduação. A partir desta primeira política, espera-se que a UFRJ 
mantenha um olhar atento à assistência estudantil e aperfeiçoe as ações propostas e a 
articulação entre elas. Garantir a permanência das camadas populares na Universidade é 
condição fundamental para que se possa pensar um país menos desigual e com 
oportunidades para todos e todas. 
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RESUMO: 

 
O presente artigo teve como objetivo principal analisar os processos avaliativos 
conduzidos no Programa Integrado da UFRJ para Educação de Jovens e Adultos, atividade 
de Extensão desenvolvida junto à comunidade local pela Instituição. Para auxiliar no 
desenvolvimento do estudo foi realizada uma pesquisa exploratória, por meio de revisão 
de literatura e análise documental e, a fim de obter contribuições teóricas para a análise 
do problema em questão, realizou-se um levantamento preliminar sobre o histórico da 
Extensão no Brasil e sobre as políticas de Extensão realizadas na UFRJ, além de terem 
sido buscadas informações a respeito do Programa em questão. A partir do 
levantamento bibliográfico, as avaliações processuais realizadas foram comparadas com 
a literatura atual que trata da Avaliação, campo interdisciplinar de conhecimento que 
está em desenvolvimento no país. Considerando que avaliar refere-se à emissão de juízo 
de mérito ou valor de determinado objeto, e que seus resultados podem auxiliar na 
melhoria de um Programa, verifica-se a necessidade de que a avaliação seja conduzida 
de forma a contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento das atividades 
desenvolvidas. Além disso, tão importante quanto avaliar, deve ser o processo de 
divulgação dos resultados encontrados, permitindo sua disseminação adequada aos 
stakeholders, público envolvido e interessado nas informações obtidas. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho pretende traçar um breve histórico das políticas públicas para 
expansão e democratização do Ensino Superior implementadas no Brasil a partir de 2002 
e analisar, de forma mais específica, a trajetória da UFRJ no que tange à adesão e 
consolidação dessas políticas. Compreende-se que, dado o atual cenário político nacional 
marcado por cortes orçamentários e ameaças às Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES), se faz necessário ampliar o debate sobre a democratização do acesso e 
permanência pautado na perspectiva da garantia de direitos, como mecanismos para a 
inclusão de grupos historicamente excluídos por conta de sua situação socioeconômica 
e/ou origem étnica e racial. Nesse sentido, foi iniciada pesquisa a partir de consulta a 
Portarias e Resoluções da UFRJ, Decretos e Leis Federais, relatórios do Sistema Integrado 
de Gestão Acadêmica (Siga/UFRJ), produção bibliográfica sobre o tema e resultados das 
pesquisas do Perfil Socioeconômico e Cultural dos estudantes de graduação das 
universidades federais, realizadas pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência 
Estudantil (Fonaprace) em parceria com a Associação de Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes). Como resultado parcial desse trabalho serão 
apresentados alguns dados do atual perfil discente da UFRJ com o objetivo de contribuir 
para a identificação dos avanços obtidos com tais políticas e dos desafios postos para a 
efetiva consolidação da política de assistência estudantil da UFRJ. 
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RESUMO: 

 
Um site acessível elimina barreiras à informação e serviços uma vez procurados por 
pessoas com deficiência, o que no cenário atual são poucos os disponíveis com 
conteúdos em Libras, não atingindo assim sua universalização. O portal eletrônico 
Legenda Libras veio com o intuito de ofertar vídeos educativos na língua de sinais, 
ganhando boa repercussão na comunidade surda e entre profissionais envolvidos com a 
área da educação, ainda mais quando teve seu trabalho divulgado em reportagem 
exclusiva no Repórter Brasil e Jornal Visual, ambas da TV Brasil. Os dados gerados por 
relatórios do Google Analytics permitiram um estudo abrangente sobre o que é possível 
alcançar com um site desse tipo, o que é necessário melhorar, que recursos precisam ser 
implementados e quais avanços foram feitos até o momento. Assim, o objetivo deste 
trabalho é apresentar essas informações por meio de palestra, alcançando 
principalmente os profissionais que trabalham na UFRJ, para que se conscientizem de 
algumas das necessidades pertinentes à deficiência auditiva; incentivá-los a atuarem de 
forma inclusiva e oferecer aos desejosos, na forma de sistema eletrônico, disponível para 
download, que está sendo aprimorado na Diretoria de Acessibilidade, Dirac, pelo autor 
do site, a possibilidade de terem sítios eletrônicos nos seus atuais e futuros projetos 
acadêmicos com funcionalidades em Libras. Este site conta principalmente com um 
editor de texto que gera páginas onde podem ser inseridos vídeos como legendas em 
Libras. Há poucos sítios eletrônicos com funcionalidades similares e que estejam 
garantindo a acessibilidade de seus conteúdos na internet, ainda mais nos principais 
dispositivos em grande escala, como os smartphones e tablets, que vieram a ser 
importantes recursos de tecnologia assistiva para as pessoas com deficiência auditiva. 
Em 2017, por exemplo, o site teve mais de 11mil visualizações, sendo seus principais 
usuários da região sudeste advindos na sua maioria destes dispositivos móveis. Sendo 
assim, uma vez expandido esse trabalho para a UFRJ, o intento é que a comunidade 
acadêmica possa ser beneficiada com a implementação de um site como o Legenda 
Libras. 
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RESUMO: 

 
Os restaurantes universitários (RU) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
possuem duas cozinhas produtoras, com distribuição local e expedição para quatro 
unidades satélites, totalizando uma média de 10.000 refeições diárias. Grandes desafios 
são enfrentados para o atendimento no tempo, com qualidade e adequação ao termo de 
referência do contrato (TR), para cumprir com assistência alimentar e segurança das 
refeições servidas em todos os RU, sendo o adequado planejamento de cardápio 
essencial para esse sucesso. Através da avaliação semestral da produtividade de 
equipamentos, processos operacionais, formulários de acompanhamento de qualidade e 
prestação de serviços, são elaborados cardápios mensais em formato eletrônico, pelos 
nutricionistas da UFRJ, que precisam seguir especificações técnicas do TR (frequências de 
ingredientes, porção, custo, qualidade). Em adicional, são considerados em seu 
planejamento, aspectos como safra, técnicas de processamento, harmonia de sabores, 
texturas e cores, tipos de corte, valor nutricional, avaliação qualitativa das preparações 
do cardápio e repetição de itens com alto teor de enxofre ou difícil digestibilidade em 
uma mesma refeição. É essencial evitar sobrecarregar as áreas de pré-preparo de 
alimentos, técnicas culinárias e equipamentos necessários para a operação. Nos RU 
satélites, destacam-se como orientações de elaboração de cardápio evitar preparações 
que podem ter sua apresentação afetada pelo transporte como suflês, gratinados, 
empanados ou frituras, e dar preferência a pratos principais com molho, para evitar 
ressecamento ao longo do tempo de espera para distribuição. Já na expedição, 
refogados, alho dourado, ervas frescas e itens de saladas são enviados separados, para 
garantir melhor aspecto na finalização das preparações. A expedição de caldos, molhos 
quentes e frios são feitos a parte, em gastronorms (GN) fundos, para evitar vazamentos 
de conteúdo de GN e acidentes no transporte. Já em pratos veganos como hambúrguer e 
almôndegas, os molhos são adicionados imediatamente antes de servir, evitando 
prejuízos em sua forma e apresentação. O adequado planejamento de cardápio permite 
oferecer aos alunos e servidores da UFRJ uma refeição de produtividade viável, com boa 
aceitação sensorial, além de saudável, segura e que possa ser utilizada para modificação 
dos hábitos alimentares e promoção da saúde. 
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RESUMO: 

 
Para aqueles que se movimentam pelos campi da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
uma constatação é patente: infelizmente, todas as barreiras que impedem o 
albergamento da diferença humana são identificáveis. Podem-se encontrar, facilmente, 
exemplos de barreiras: arquitetônicas (construção inadequada de rampas de acesso ou a 
sua falta), metodológicas (as técnicas para a realização de determinados trabalhos 
impedem que sejam realizados por pessoas com deficiência), comunicacionais (falta de 
intérpretes para a Língua Brasileira de Sinais), instrumentais (algumas ferramentas de 
trabalho não podem ser utilizadas por pessoas com deficiência) e programáticas (normas 
que prejudicam as pessoas com deficiência). Porém, talvez a mais prejudicial barreira 
existente pelos campi seja a barreira atitudinal. Formada pelo preconceito, pela 
desinformação e pela falta de sensibilidade, essa barreira, por vezes, constitui-se no 
alicerce de todas as outras. O Núcleo Pedagógico da Diretoria de Acessibilidade da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, alinhado ao honroso trabalho que vem sendo 
realizado desde longa data por docentes e técnicos administrativos da universidade, 
procura focar seu trabalho na eliminação da barreira atitudinal. Durante essa 
comunicação, iremos discutir algumas práticas pedagógicas exitosas que foram 
construídas por docentes e técnicos administrativos em algumas unidades da UFRJ. Essas 
práticas têm demonstrado que, apesar dos inúmeros obstáculos para a inclusão das 
pessoas com deficiência na universidade, problemas que parecem insolúveis podem ser 
resolvidos com criatividade, dedicação, sensibilidade e conhecimento. 
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RESUMO: 

 
Introdução: Os usuários procuram os serviços relacionados ao álcool e outras drogas, 
muitas vezes em um estado avançado do consumo. Face a isso, pensar em um serviço 
organizado e que oferte uma atenção ampla e resolutiva na Atenção Primária, 
contribuirá para a efetividade da sistematização do cuidado, proporcionando um maior 
protagonismo e consequentemente melhor adesão ao tratamento pelo usuário por meio 
da Intervenção Breve (IB). A IB é uma prática que foca na identificação de problemas 
reais ou potenciais e que motivam o indivíduo a reduzir o consumo e os problemas 
ligados ao uso de álcool e outras drogas, sendo realizada em um curto espaço de tempo 
em sessões que variam de 5 a 45 minutos. Objetivo: Descrever o processo de 
implementação da Intervenção Breve em uma unidade de Atenção Primária para 
problemas relacionados ao consumo de álcool e outras drogas. Método: Trata-se de um 
relato de experiência da implementação da Intervenção Breve em uma Unidade de 
Atenção aos Problemas Relacionados ao Álcool e Outras Drogas (UNIPRAD), em um 
hospital universitário no Rio de Janeiro, campo de prática da graduação e pós-graduação. 
Esse processo ocorreu em cinco etapas: 1) diagnóstico situacional; 2) organização do 
serviço e processos; 3) capacitação dos profissionais para IB; 4) apresentação da nova 
dinâmica do serviço aos usuários; 5) avaliação e monitoramento. Resultados: 
Organização dos agendamentos, acolhimento, consultas individuais e interdisciplinares, 
grupos de reflexão e apoio à família, classificação de risco, busca ativa, fluxos interno e 
externo para a rede de saúde e intersetorial, aplicação do ASSIST e AUDIT, Projeto 
Terapêutico Singular, elaboração de critérios de adesão, abandono e alta. Conclusão: A 
implementação da IB em um Serviço público de saúde é um grande desafio, visto que 
necessita de maior participação dos gestores, adesão dos profissionais, coparticipação 
dos usuários, contribuindo, assim, para a quebra dos paradigmas e das práticas 
assistenciais equivocadas. Como perspectivas, espera-se maior efetividade na assistência 
ofertada, maior otimização dos recursos, contribuição para o ensino, pesquisa e 
assistência no hospital universitário em nível de Atenção Primária. Portanto, a 
implementação de um protocolo baseado na Intervenção Breve tornou-se norteadora de 
todo o cuidado no Serviço. 
 



185

 

 

 

TÍTULO: 
PROCESSO ORÇAMENTÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A APLICAÇÃO DO 
ORÇAMENTO BASE ZERO NO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ 

AUTOR(ES): Fernando Silva 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  fernandosilva@forum.ufrj.br 

MODALIDADE: POFG ID: 2832 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-CHAVE: Fórum de Ciência e Cultura; Orçamento Público; Planejamento 

 
RESUMO: 

 
O contexto mundial de globalização traz para o cenário interno brasileiro a necessidade 
de a inciativa privada e principalmente de o governo federal buscarem mecanismos para 
minimizar custos, procurando aplicar um modelo de orçamento que melhor justifique 
suas reais necessidades com o objetivo claro de economizar recursos, gastando o 
mínimo necessário para o alcance de seus objetivos estratégicos. Buscando direcionar 
melhor os recursos disponíveis e planejar os próximos anos de governo, o Poder 
Executivo federal optou por adotar o orçamento base zero (OBZ), cuja principal 
característica é a elaboração de uma lista de necessidades (investimento e custeio) de 
determinado órgão/setor, partindo-se do zero, não tendo como referência qualquer 
orçamento anterior; ou seja, partindo-se do início, como se fosse o primeiro orçamento a 
ser elaborado. Este trabalho propõe uma análise da aplicabilidade do orçamento base 
zero ao Fórum de Ciência e Cultura (FCC), uma das unidades da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, autarquia federal ligada ao Poder Executivo. O Fórum de Ciência e Cultura 
é o órgão responsável por coordenar a execução da Política Cultural, Artística e de 
Difusão Científica e Cultural da UFRJ, bem como planos, programas e projetos neste 
campo. Discutimos de que forma o Orçamento Base Zero (OBZ) pode ser aplicado ao 
FCC, levando em consideração suas quatro etapas (Elaboração-Aprovação-Execução-
Avaliação). Investigamos quais são os benefícios e desafios desse tipo de orçamento, que 
começou a ser elaborado em janeiro de 2019 visando à execução no ano de 2020, 
através do sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC). 
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RESUMO: 

 
Previsto na política “Você faz cultura”, o Programa de Apoio às Artes da UFRJ (PROART) é 
o resultado de uma longa articulação e mobilização entre técnicos administrativos, 
docentes e discentes para elaborar um programa permanente de apoio às realizações de 
grupos e projetos artísticos da universidade. O Fórum de Ciência e Cultura iniciou um 
amplo debate com toda a comunidade acadêmica e entes externos para a construção 
das ações envolvidas. O PROART foi aprovado pelo Conselho Diretor do FCC em 07 de 
abril de 2015 e oficializado através da Portaria n° 4022/15, publicada no Boletim UFRJ nº 
22, de 28 de maio de 2015. A coordenação do programa é responsabilidade do 
Coordenador do Fórum de Ciência e Cultura, juntamente com a Superintendência de 
Difusão Cultural (Difusão) e de professores ou de técnicos-administrativos convidados 
para apoiá-lo e assessorá-lo (item 5.1, Resolução nº 01/2015). O primeiro edital do 
PROART/UFRJ foi lançado em 2016 e estava direcionado aos Grupos Artísticos de 
Representação Institucional, os chamados GARINs. Em 2019, foi realizado o segundo 
edital PROART. Nesta ocasião, além dos GARINs, foi criada uma nova categoria: os 
chamados PARINs – Projetos Artísticos Institucionais. Através de seus dois editais, O 
PROART apoiou financeira e institucionalmente estes grupos e projetos artísticos, que 
puderam assim contratar serviços de pessoas físicas, como maestros, dançarinos e 
Mestres dos Saberes Populares para intercâmbio artístico-cultural; empresas para 
criação de sites, assessoria de comunicação, gráfica para impressão de materiais de 
divulgação e transporte e produtora de audiovisual; compra de materiais para criação de 
figurinos e cenografia. Com tais recursos estes grupos e projetos cresceram qualitativa e 
quantitativamente, sendo possível maior organização e circulação de suas produções. O 
presente artigo traz um relato desta experiência pioneira na UFRJ, apresentando um 
breve histórico de constituição deste programa, os critérios estabelecidos para o 
primeiro edital, os resultados obtidos e, por fim, uma avaliação preliminar desta 
iniciativa. 
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RESUMO: 

 
A área de Relações Internacionais foi implantada na UFRJ em 1994 sob o formato de 
Setor de Convênios e Relações Internacionais (SCRI). Hoje, como Diretoria de Relações 
Internacionais (DRI), com 311 acordos em vigor, tem o objetivo de potencializar a 
inserção da universidade no cenário internacional e estabelecer aproximação e diálogo 
com universidades, centros de pesquisa e órgãos governamentais, como embaixadas, 
consulados e instituições representativas. Essa Diretoria vem desenvolvendo a 
cooperação acadêmica, técnica, científica e cultural entre a UFRJ e diferentes instituições 
de ensino superior em diversas partes do mundo, ampliando o cenário de formação para 
estudantes, docentes e técnicos administrativos da Universidade. Sua organização 
interna é dividida em três frentes de ação: Relações Internacionais (RI): atua na 
prospecção de novas oportunidades e ampliação das relações internacionais da 
universidade, além da recepção de delegações internacionais e na representação da 
universidade junto aos parceiros estrangeiros; Seção de Acordos Acadêmicos 
Internacionais: orienta as diferentes unidades acadêmicas na formação dos processos de 
acordos e acompanha sua tramitação desde a formação até a assinatura das partes 
interessadas e a Seção de Mobilidade Internacional, que organiza a recepção dos alunos 
estrangeiros na UFRJ além de orientar os alunos brasileiros que participam de processos 
seletivos para mobilidade internacional.  A DRI é base das ações estratégicas da atual 
gestão da UFRJ e requer capacitação permanente de seu corpo técnico. A proposta desse 
projeto é elaborar um programa de seleção e capacitação continuada das equipes que 
atuam em RI nas unidades acadêmicas da UFRJ, além de incentivar a 
formação/capacitação de novos técnicos e docentes para atuação na área, com objetivo 
de ampliação das ações de internacionalização na universidade e complementação do 
staff da DRI. O “Programa Capacitação em RI” pretende oferecer semestralmente 
oficinas, treinamentos, workshops sobre a rotina das três áreas de atuação que 
compõem a DRI, proporcionar o compartilhamento das boas práticas das Coordenações 
de Relações Internacionais já existentes. Para a formulação de seus conteúdos, o 
Programa fará parcerias com os cursos de Relações Internacionais, Comunicação Social e 
setor de idiomas da Faculdade de Letras, além de parcerias internas com FAU e POLI, 
visando à discussão sobre a elaboração dos conteúdos e dinâmica didática do Programa.  
Pretende-se divulgar a oferta do Programa junto à PR4-DIAC. 
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PROGRAMA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL - UMA ABORDAGEM DAS QUESTÕES 
RELACIONADAS À QUALIDADE DE VIDA, AO ENVELHECIMENTO E À APOSENTADORIA 
DOS SERVIDORES DA UFRJ 
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RESUMO: 

 
O envelhecimento provoca mudanças físicas, psíquicas e sociais, relacionadas a uma 
série de fatores pessoais, socioculturais e econômicos. A aposentadoria é etapa essencial 
da vida de quem trabalhou durante anos, para usufruir da previdência social e/ou 
privada, tendo a oportunidade de iniciar/continuar projetos adiados; mas pode suscitar 
insegurança quanto ao futuro. O aumento constante da expectativa de vida requer da 
sociedade como um todo um olhar crítico sobre o envelhecimento, acompanhado de 
ações que garantam mobilidade, independência e saúde aos trabalhadores mais velhos, 
inserção digital, flexibilização de horários de trabalho, abordagem do preconceito 
intergeracional nos ambientes de trabalho e promoção dos Programas de Preparação 
para a Aposentadoria (PPAs) (França, 2009, 2011). Dentre as ações institucionais, há a 
criação da política de atenção à saúde e segurança do trabalho (PASS-2010), o 
SubSistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS-2009) e as 
portarias do Ministério do Planejamento e Gestão (2013 e 2016) com políticas de 
promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho, envelhecimento ativo e preparação 
pré e pós- aposentadoria. A Coordenação de Políticas de Saúde do Trabalhador da UFRJ, 
na Seção de Educação e Promoção da Saúde (2016) elaborou um Programa intitulado 
Envelhecimento Saudável e Aposentadoria, que incentiva uma cultura de planejamento 
pessoal e financeiro, proporcionando qualidade de vida no trabalho, favorecendo um 
estilo de vida mais saudável, durante a vida laboral e pós- aposentadoria. Em 2019, o 
programa passou a ser coordenado pela Divisão de Desenvolvimento, também 
integrante da Pró-Reitoria de Pessoal, aumentando sua visibilidade, abrangência e 
adesão dos servidores. O programa se constitui de rodas de conversa, palestras e do 
curso de preparação para a aposentadoria; distribuição de material informativo e 
divulgação das atividades nos sites institucionais. O curso aborda temas como: 
Envelhecimento Saudável (qualidade de vida e projetos de vida pessoal pós-
aposentadoria), Planejamento Financeiro e Legislação da Aposentadoria no serviço 
público federal. Ao final do curso é feita uma avaliação, onde o servidor pode fazer 
comentários e sugestões. Consta-se uma baixa adesão dos servidores, dificuldades na 
abordagem do tema e seus preconceitos; ausência da "cultura de planejamento" e o 
desejo de postergar a aposentadoria, por questões pessoais ou financeiras. Faz-se 
necessária maior adesão dos gestores e servidores, com ampliação dos espaços de 
divulgação e discussão do tema, novas estratégias de abordagem para melhorar a 
adesão ao programa e sua visibilidade. 
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PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DOS CASOS DE ASSÉDIO – 
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RESUMO: 

 
A ocorrência de assédio acarreta prejuízos à própria organização, afetando o clima e 
contribuindo para a formação de uma imagem institucional negativa. Assim, buscou-se 
conhecer as melhores práticas de prevenção e tratamento dos casos de assédio moral e 
sexual no trabalho, para adaptação e aplicação desses programas nas IFES em geral. 
Pesquisou-se a teoria já existente, formulada por Bradaschia (2018), Costa (2018), 
Damasceno (2015), Gosdal (2017), Hirigoyen (2002), entre outros. Além disso, foram 
analisadas ações existentes nas IFES e apresentado como ocorre o tratamento dos 
processos e suas consequências. A abordagem utilizada é a qualitativa, com caráter 
descritivo e prescritivo. Quanto aos procedimentos, optou-se pela pesquisa empírica em 
conjunto com a bibliográfica. Foi feita uma pesquisa de campo, aplicando-se entrevistas e 
questionários para a coleta de dados, e utilizou-se da metodologia de benchmarking de 
processos. De acordo com os resultados obtidos, auferiu-se que a maioria das IFES 
participantes ainda não possui qualquer política de prevenção, e, dessas, 70% também 
não possuem medidas de combate ao assédio. As práticas já utilizadas constituem-se 
basicamente de sensibilização e capacitação dos servidores. Esses números assustam e, 
ao mesmo tempo, nos fazem perceber a importância do surgimento de novas pesquisas 
sobre o tema, especialmente nas Universidades ― centros de compartilhamento de 
todos os saberes. 
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RESUMO: 

 
Relato de experiência da implementação do curso teórico-prático no modelo de 
treinamento profissional em serviço, mais conhecido em instituições privadas como 
“trainee”. Trata-se de uma iniciativa da Coordenação de Educação Permanente (COEP) da 
Divisão de Enfermagem (DEN) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que se destina a Enfermeiros graduados 
nas diversas instituições, portadores de registro no Conselho Regional de Enfermagem 
(COREN). Faz-se necessário o desenvolvimento de competências com vistas a um novo 
perfil de profissional de saúde, atento às transformações socioeconômicas e culturais da 
população, aberto a mudanças e inovação, visando à produção de soluções qualificadas, 
seguras e sustentáveis. A concepção utilizada de competência implica na capacidade de 
mobilizar diferentes recursos para solucionar problemas da prática profissional, em 
diferentes contextos. A mobilização e a combinação de conhecimento com capacidades 
cognitivas e atitudinais são traduzidas em melhoria contínua de processos e de 
desempenho. O projeto se alinha ao compromisso social da universidade de “entregar” 
profissionais qualificados e capacitados à sociedade e ao mercado de trabalho, seja nos 
serviços públicos ou privados. Os esforços empreendidos almejam a valorização e o 
reconhecimento do profissional enfermeiro, caminhando por uma vertente que de forma 
latente cresce em nossa consciência profissional, o aprimoramento técnico, científico e 
gerencial. Objetivo geral: Desenvolver competências relacionadas à Gestão da Clínica, do 
Cuidado e da Educação Permanente em Saúde. Objetivos específicos: Contribuir para o 
pensamento crítico-reflexivo, ético-legal, favorecendo o desenvolvimento das habilidades 
de liderança e tomada de decisão; oportunizar treinamento e desenvolvimento 
profissional para Enfermeiros, tendo como base boas práticas, qualidade, humanização, 
segurança do paciente e sustentabilidade. O curso tem potencial para ser espaço coletivo 
e democrático de produção do conhecimento ― quem ensina aprende e quem aprende 
ensina. Esta produção se dá orientada em três vertentes: Gestão da clínica: 
sistematização da assistência e geração de conhecimento sobre processos, inovações e 
tecnológicas na produção e na organização do trabalho em saúde; Gestão cuidado: 
gestão e organização do cuidado com foco nas necessidades individuais e coletivas. 
Compreende centralidade, integralidade, equidade e qualidade das ações de atenção à 
saúde; Gestão da educação permanente em saúde: tem foco na sistematização da 
produção e disseminação do conhecimento sobre as tendências e mudanças 
educacionais em serviço na área da saúde, tendo a compreensão sobre as possibilidades 
e desafios. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho trata da primeira fase do processamento técnico do acervo documental do 
professor e cientista “Carlos Portela” (UFRJ), da área de Engenharia Elétrica. Esta atividade 
está de acordo com o planejamento estratégico que organizamos em nossa unidade da 
Biblioteca Central do Centro de Tecnologia – BCCT/UFRJ e contribui para a divulgação 
científica e cultural de acervos documentais arquivísticos-culturais que são os arquivos 
pessoais de grandes cientistas da UFRJ. Estamos finalizando a primeira fase neste 
segundo semestre de 2019 (começamos em agosto de 2017), com uma reorganização do 
acervo, e já começamos a segunda fase, de digitalização. Foram processados 914 
itens/documentos e armazenados em 59 caixas. A última caixa (60) é aquela em que 
guardamos os relatórios do projeto e outros documentos de recuperação da informação. 
A documentação é desde 1951 até 2010. "Tipos de materiais", espécies documentais etc.: 
relatórios técnicos (grande parte), trabalhos apresentados em Seminários etc., trabalhos 
técnicos, Curriculum Vitae, artigos, livros (12), relatório de GT, memorial, projeto de 
pesquisa, livro (capítulo), revistas, revista (Conferência); Especificações do Material: capa 
dura (grande parte), volume encadernado, folhas soltas, brochura; Detalhes dos 
materiais: assinatura; Diagnósticos: fungo, folha solta, lombada quebrada, roídos, 
sujidade, costura fragilizada, buraco, suporte frágil. No caso dos arquivos privados 
pessoais, cabe a uma pessoa física, o titular do arquivo, escolher os documentos que, no 
fluxo dos papéis manuseados cotidianamente, merecem ser retidos e acumulados. É a 
pessoa, a partir de seus critérios e interesses, que funciona como eixo de sentido no 
processo de constituição do arquivo (HEYMANN, 1997, p.42). Ao contrário dos arquivos 
institucionais, em que a produção dos documentos e sua acumulação são determinadas 
por rotinas bem estabelecidas e persistentes no decorrer do tempo, nos arquivos 
pessoais coexistem duas motivações de ordens distintas: a obrigação e a vontade. É no 
jogo entre essas duas forças que os indivíduos constituem, espontânea e naturalmente, 
seus arquivos, por isso mesmo marcadamente representativos de suas vidas.  (CAMPOS, 
2012. P.4-5). Sendo assim, este projeto está encerrando sua primeira fase de 
processamento técnico do acervo da área de Engenharia Elétrica, que será fonte de 
informação para a pesquisa técnica e histórica, principalmente trabalhos de mestrado e 
doutorado. 
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RESUMO: 

 
As mídias audiovisuais são suportes/ferramentas essenciais para a pesquisa, pois 
projetam um conjunto de elementos que recriam uma realidade capaz de envolver o 
espectador/pesquisador num ambiente sensorial. Desde 2003, essas mídias são 
produzidas na UNEB sem que exista uma padronização ou métodos de organização para 
o acervo. Diante desta necessidade, o principal objetivo do Projeto é garantir a 
preservação e conservação do acervo audiovisual da UNEB, de forma a evitar a perda da 
memória, qualidade de som e imagem da universidade. Para construção do projeto 
foram necessárias: consultas a materiais bibliográficos; pesquisas eletrônicas; visita 
técnica a três emissoras de televisão comerciais de Salvador; entrevista com profissionais 
da área (bibliotecários, repórteres e técnicos). Na pesquisa in loco foi possível conhecer o 
procedimento atual de armazenamento dos arquivos audiovisuais e verificar a 
importância da organização, padronização e arquivamento dos dados. Para atingir os 
resultados é necessário: Parceria entre o Arquivo Central, Gerência de Informática e 
Assessoria de Comunicação na definição de um sistema de padronização de 
armazenamento de dados; Criação de equipe técnica para organização de todo material 
produzido a partir de 2003 e manutenção da padronização nas próximas produções. Os 
resultados esperados são: preservação da memória audiovisual da Universidade; 
organização do acervo antigo e atual; disponibilização do conteúdo para a comunidade 
acadêmica em todos os campi. 
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RESUMO: 

 
O projeto de reformulação do atual portal da UFRJ, em andamento na Coordenadoria de 
Comunicação (Coordcom), tem por objetivos favorecer a imagem da instituição, 
despertar o interesse do público e impactar positivamente na credibilidade. Uma das 
maneiras de favorecer a imagem da instituição consiste em integrar e fortalecer a 
identidade visual dos variados sites e portais da universidade. O modelo atualmente 
disponibilizado para construção de sites, baseado no sistema Joomla, atende a 
conteúdos mais complexos, não sendo, porém, indicado para sites de baixa 
complexidade que necessitem de agilidade para sua publicação, como por exemplo 
hotsites. Buscando meios de oferecer um sistema de fácil utilização para suprir essa 
necessidade, a equipe web da Coordcom desenvolveu o projeto Ceres, que consiste 
basicamente em um template customizável para sites single-page. Sua estrutura de 
navegação simples é composta por módulos que oferecem diferentes funcionalidade, 
podendo ser facilmente ativados ou desativados por seus gerentes de conteúdo. O 
projeto conta com uma identidade visual que é ao mesmo tempo unificada e flexível, 
planejada de modo a oferecer unidade entre suas diversificadas possibilidades de 
utilização. A presente comunicação apresenta premissas e fundamentos do projeto, 
baseado em conceitos de comunicação visual e experiência do usuário, bem como 
aplicação teste em dois sites de características bastante distintas, de modo a validar a 
proposta do Ceres: o projeto de extensão Semana Internacional de Quadrinhos 
(https://siq.eco.ufrj.br/), em parceria com a Escola de Comunicação, e o Sustainable UFRJ 
(https://sustainable.ufrj.br/), em parceria com a Diretoria de Relações Internacionais. 
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RESUMO: 

 
O Projeto de Extensão Comunidança funciona há 15 anos na EEFD oferecendo diferentes 
modalidades de dança para o público interno e externo da UFRJ. Para fortalecer as ações 
de extensão e atuar no ensino fundamental, criamos parcerias com duas Unidades de 
Extensão da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro - Núcleo de Arte Nise da 
Silveira (NANS) e Clube Escolar Fundão - e com a E.M. Noel Rosa. Desenvolvemos um 
processo de pesquisa, ensino e extensão aonde as aulas são planejadas a partir dos 
cincos pilares indicados pela Extensão universitária. Como metodologia, utilizamos a 
pesquisa-ação e como avaliação, a análise parcial de resultados. As aulas semanais 
surgem pelo atravessamento entre a metodologia que embasa o Curso de Dança da UFRJ 
– Os Fundamentos da Dança de Helenita Sá Earp, a Proposta Triangular de Ana Mae 
Barbosa, os pressupostos teóricos para a Educação de Paulo Freire – e os cinco pilares da 
Extensão. A presença dos docentes das Unidades de Extensão garante a interação 
interinstitucional e interprofissional, apresentando uma outra realidade não pensada 
previamente, como por exemplo os profissionais de Educação Física dando aulas de 
dança sem a devida capacitação. No Clube Escolar do Fundão, começamos uma 
construção coletiva de planejamento intensificando a interação entre o Projeto e a 
Professora regente, possibilitando seu acesso aos conteúdos da formação dos 
bolsistas/colaboradores. Como resultados parciais, percebemos a necessidade do 
fortalecimento na formação docente do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, pois ainda 
predomina a presença do ensino tradicional nas propostas discentes e a correlata 
dificuldade na interação dialógica, decorrente da ausência de contato com crianças, 
prejudicando a troca de conhecimentos com os alunos da escola e a dificuldade em pôr 
em prática a junção de Ensino, Pesquisa e Extensão. Destacamos que o conceito de 
extensão utilizado na SME diz respeito ao aumento da carga horária do aluno na escola, 
e que ainda não existe a disciplina Dança na grade curricular, sendo ela oferecida por 
professores de Educação Física. Assim, o bolsista/colaborador ocupa a função de 
capacitador para os professores da Rede. Pela falta de formação específica e o evidente 
despreparo técnico dos professores, cria-se um espaço de troca fértil para ambos os 
lados. Concluímos que, enquanto a Linguagem Dança não for reconhecida no currículo 
escolar, a presença de Projetos de Extensão nessas unidades ocupará um lugar 
importante, garantindo a presença e a atualização da linguagem ao menos nas escolas 
parceiras. 
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RESUMO: 

 
O projeto EMBELEZA-ME, de volta para casa mais bela e relaxada, foi criado em 2016 com 
a finalidade de oferecer maquiagens e massagens relaxantes para as pacientes 
internadas no Alojamento Conjunto da Maternidade Escola. O nome do projeto é um 
jogo de palavras que apresenta a ideia de embelezar-se usando a sigla da Maternidade 
Escola (ME). A ideia do projeto surgiu durante conversa com algumas puérperas do 
Alojamento Conjunto que relatavam cansaço e descontentamento com a autoimagem. 
No pós-parto, a mulher vive um período de transição, que se caracteriza por mudanças 
biológicas e emocionais. As alterações ocorridas na gestação, no parto e puerpério 
ocasionam importantes mudanças no corpo da mulher e na sua imagem corporal, com 
possíveis danos a sua autoestima. Reconhecendo a importância de trabalhar numa 
perspectiva que permitisse oferecer às mulheres uma atenção integral e humanizada, 
contribuindo para o empoderamento dessas mulheres, a divisão de enfermagem da 
Maternidade Escola criou o referido projeto, onde uma profissional da equipe de 
enfermagem passou a realizar maquiagens e massagens relaxantes nas pacientes do 
Alojamento Conjunto. A implementação exitosa do projeto fez com que ele fosse 
estendido para os funcionários da instituição. A manutenção do projeto conta com a 
ajuda dos próprios funcionários que doam os produtos utilizados nas maquiagens e 
massagens. O projeto é sempre elogiado nas pesquisas de satisfação realizadas com os 
usuários. Cabe destacar que o projeto EMBELEZA-ME também vai ao encontro ao eixo 
humanístico das competências e habilidades específicas na formação dos profissionais 
de saúde previstas nas diretrizes curriculares nacionais. O Projeto consegue agregar 
qualidade e humanização da assistência, valorização profissional e capacitação dos 
profissionais em formação, tendo em vista tratar-se de uma instituição de ensino que 
recebe alunos de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação. 
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RESUMO: 

 
O Projeto Intelecta nasceu da necessidade de a Coordenadoria de Comunicação 
(Coordcom) da UFRJ produzir, em março de 2019, uma campanha institucional para 
marcar o Dia Internacional da Mulher. A iniciativa baseou-se no poder de criação e 
produção das mulheres, que, com suas ideias e seus intelectos, ajudam a construir uma 
universidade única e ainda mais plural. O projeto mostrou o que essas mulheres estão 
produzindo dentro e fora da Universidade, celebrando o corpo social tão capacitado e 
fértil. A proposta da ação não era apenas celebrar a data, já que esse tipo de propaganda 
é massivo no período e não mostra o real papel da mulher na sociedade. A compreensão 
da disputa de novas possibilidades de ser mulher, tanto na academia quanto no 
movimento feminista e suas dissidências, permitiu que o Intelecta tentasse ampliar a 
potência feminina, revelando suas intelectualidades. Com a proposta de ocupar todas as 
sextas-feiras do mês de março, o trabalho de produção buscou mulheres de todos os 
setores da Universidade ― alunas, terceirizadas, docentes e técnicas-administrativas ―, 
levando-se sempre em conta as diversidades racial, sexual, de gênero, de idade, além da 
inclusão. As mulheres selecionadas foram: Rosa Magalhães, carnavalesca e ex-aluna da 
Escola de Belas Artes; Luciana Calixto, funcionária terceirizada e líder da categoria; Dani 
Balbi, doutoranda na Faculdade de Letras, professora e militante da causa LGBTQI+; 
Nuccia de Cicco, técnica de laboratório na UFRJ e escritora; e Débora Fogel, docente do 
Instituto de Bioquímica. A partir da delimitação do projeto, foram pensados conteúdos 
específicos para alguns dos produtos da Universidade: o Portal da UFRJ, a WebTV e as 
mídias sociais. A equipe produziu os cinco perfis das entrevistadas, discorrendo sobre 
suas vidas, trabalhos e pesquisas a fim de mostrar a potência da mulher na comunidade 
universitária, no mercado de trabalho e em todas as esferas da sociedade. A ação contou 
com textos, vídeos, fotos e artes gráficas para veiculação nos canais da UFRJ.A campanha, 
muito bem-sucedida, teve um bom número de acessos no Portal da UFRJ e bastante 
engajamento nas redes sociais. Houve também a boa receptividade na qualidade de 
comunicação institucional, ampliando-se a integração dentro da Universidade. 
Considerando o sucesso do Intelecta, esperamos poder compartilhar com a comunidade 
universitária e o público em geral essas experiências adquiridas nos esforços de 
campanhas da Coordcom, experiências de apoio e promoção da diversidade. 
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RESUMO: 

 
A ideia de fazer um projeto para o Instituto de Química com o intuito de se mitigar ou, 
pelo menos, reduzir drasticamente o uso de solventes tóxicos, como os halogenados, por 
solventes mais verdes surgiu em 2016, partindo-se de uma iniciativa da direção do 
Instituto de Química da UFRJ. Foi assim que nasceu o Projeto RECICLAB: Química Verde e 
Sustentabilidade. A proposta inicial foi ampliada e, em novembro de 2017, o projeto foi 
registrado como projeto de extensão universitária. Para obtenção de fomento foi 
encaminhado para o Edital PROFAEX tendo recebido nota máxima. O projeto atua 
basicamente em três linhas de ação: 1) RECICLAB IQ aulas. Acompanhamento das aulas 
experimentais do IQ pela equipe do projeto onde são avaliados os processos e 
procedimentos laboratoriais por meio de uma ficha de diagnóstico. A equipe se reúne e 
discute o que pode ser melhorado e modificado de forma a tornar o procedimento 
adequado aos princípios da química verde a da sustentabilidade. 2) Sistema RECICLAB. O 
sistema RECICLAB é um sistema de trocas colaborativas de materiais sobressalentes 
entre setores do IQ e, agora, para toda a UFRJ, na qual servidores da universidade 
solicitam o cadastramento no sistema e podem disponibilizar solventes, reagentes, 
vidrarias, equipamentos e mobiliários que estão sem uso no ambiente de trabalho 
(laboratórios ou salas) e/ou solicitar algum item disponibilizado. Há um fórum que pode 
ser utilizado, por exemplo, para se fazer compras coletivas e, assim, buscar menores 
preços junto aos fornecedores. 3) RECICLAB Escolas. O projeto estabeleceu parcerias 
com duas escolas da Região metropolitana do Rio de Janeiro, uma em Vila Isabel e outra 
em Duque de Caxias, e atende a estudantes e professores por meio de duas Oficinas: 
Oficina Sustentabilidade e minicurso Polímeros. Por fim, o Projeto RECICLAB conta com a 
valiosa participação de estudantes de graduação e pós-graduação que podem atuar 
como bolsistas, estudantes curriculares ou pesquisadores. A atuação dos estudantes 
impulsiona o projeto e gera trabalhos que são apresentados em congressos, eventos e 
dissertações. Atualmente o projeto está aberto para receber, além dos estudantes de 
Química, estudantes dos cursos de Comunicação e de Engenharia Ambiental da UFRJ. 
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RESUMO: 

 
Implementado em 1986 em parceria com estudantes universitários, através do DCE-UFRJ 
e com as próprias Administrações Superiores da UFRJ, O Curso Pré-Vestibular do 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ (CPV-SINTUFRJ) foi uma ação e é um 
legado no âmbito do projeto Universidade para os Trabalhadores, em uma inciativa 
pioneira no cenário das universidades, que serviu de modelo a diversas outras 
instituições como associações de moradores, igrejas e grupos populares até hoje. Ao 
longo de mais de 30 anos o CPV-SINTUFRJ se caracterizou como uma experiência 
pedagógica que, ao democratizar o acesso dos trabalhadores e seus dependentes às 
universidades públicas, contribuiu para sua formação profissional, política e cultural e 
deu um novo perfil ao corpo técnico administrativo da UFRJ. Com o reconhecimento do 
plano de cargos e salários da categoria, esses trabalhadores passaram a apresentar 
novas demandas visando à qualificação. Sendo assim, a partir de 2012, foram 
implementados pelo SINTUFRJ, mantenedor do Projeto Universidade para os 
Trabalhadores, os cursos de Espanhol e Inglês Instrumental, voltados para os técnicos-
administrativos e seus dependentes que desejavam acessar a pós-graduação. 
Constatada uma mudança no perfil da categoria ao longo do último período aliada a 
experiência bem-sucedida dos cursos de línguas instrumentais, em 2018, o Projeto busca 
se aperfeiçoar e passa a oferecer um preparatório para mestrado e doutorado, incluindo 
novos cursos como Metodologia de Pesquisa, Redação Acadêmica e Normalização de 
Trabalhos Acadêmicos-Científicos conforme normas da ABNT. Os alunos trabalhadores 
recebem ainda Orientação Psicopedagógica cujo objetivo é proporcionar subsídios e 
diretrizes para a escolha e o ingresso em programas de pós-graduação que atendam 
suas expectativas e necessidades de conciliar estudo e trabalho. 
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RESUMO: 

 
Este relato de experiência tem como tema as iniciativas de acessibilidade para pessoas 
com deficiência promovidas pela equipe da Biblioteca do Núcleo de Computação 
Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). As dimensões de 
acessibilidade apresentadas neste resumo foram concebidas pelo consultor de inclusão 
social Romeu Sassaki (2009). Três dimensões de acessibilidade foram disseminadas pela 
Biblioteca do NCE, são elas: acessibilidade comunicacional, acessibilidade instrumental e 
acessibilidade atitudinal. A instalação de softwares acessíveis para facilitar o uso dos 
computadores pelos usuários com deficiência visual e com deficiência auditiva foi a 
primeira ação com viés inclusivo da Biblioteca do NCE. A instalação do leitor de telas 
NVDA, do sistema operacional Dosvox e do VLibras (que traduz conteúdos digitais para a 
LIBRAS), possibilitou a disseminação da acessibilidade instrumental na Biblioteca do NCE. 
A segunda ação inclusiva foi o diálogo com a equipe responsável pelo atendimento da 
biblioteca com o foco na prestação do atendimento para os usuários com deficiência. 
Essa iniciativa inclusiva viabilizou a acessibilidade atitudinal na Biblioteca do NCE. Os 
funcionários foram orientados para a prestação de um atendimento acolhedor, sem 
discriminação ou preconceito para os alunos, professores e funcionários com deficiência. 
A terceira ação inclusiva refere-se à criação de um vídeo de boas-vindas aos calouros do 
segundo semestre de 2018. A mensagem do vídeo foi transmitida por meio da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) por uma das bibliotecárias. Essa iniciativa promovida pela 
Biblioteca do NCE faz alusão à acessibilidade comunicacional. O vídeo foi proposto com a 
finalidade de disseminar uma informação e estabelecer o diálogo de maneira acessível 
para os usuários surdos. Logo, essas ações inclusivas atendem de modo parcial às 
demandas dos usuários com deficiência, já que promover a acessibilidade em bibliotecas 
é uma prática contínua. A experiência com a adoção de práticas inclusivas como a 
adoção de tecnologia assistiva, a comunicação exequível e a prestação de um 
atendimento menos complicado e sociável para alunos, professores e técnicos 
administrativos com alguma deficiência mostrou que é possível promover a 
acessibilidade em bibliotecas apesar das limitações de recursos humanos e financeiros. 
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RESUMO: 

 
A Lei 13.123/15, a Nova Lei da Biodiversidade, regulamenta dispositivos da Constituição 
Federal e da Convenção sobre Diversidade Biológica, dispondo sobre o acesso ao 
patrimônio genético (PG), sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 
associado (CTA), e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável 
da biodiversidade. A nova lei, que revogou a Medida Provisória 2.186-16/2001, foi 
regulamentada pelo Decreto 8.772/2016 (Silva & Oliveira, 2018). A nova lei buscou 
desburocratizar as pesquisas com a biodiversidade brasileira, estas não mais necessitam 
de autorização prévia para o seu desenvolvimento, mas de um registro das atividades de 
acesso em um cadastro eletrônico denominado SISGen (Oliveira et al., 2013). O trabalho 
utilizou métodos quali-quantitativos dentro de um estudo de caso, do tipo transversal, 
envolvendo três cursos de dois programas de PG da Faculdade de Farmácia/UFRJ, 
acadêmico e profissional. Foram analisados os trabalhos desenvolvidos no lapso 
temporal entre 20/05/2015 e 06/11/2018, quando da entrada em vigor da lei e o prazo 
para regularização estabelecido pela mesma, contado a partir de um ano da data de 
disponibilização do SISGen. O levantamento de dados foi realizado: na base Minerva UFRJ 
(https://minerva.ufrj.br); Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, SIGA/UFRJ 
(https://graduação.ufrj.br/index.php/74-siga/siga); banco de dados da Biblioteca da 
FF/UFRJ (https://bibliotecafarmaciaufrj.wordpress.com/); e base de dados dos programas. 
Na análise de 103 trabalhos defendidos no período, constatou-se que 13 teses de 
doutorado e quatro dissertações de mestrado acessaram o patrimônio genético 
brasileiro. Nas 30 dissertações de mestrado profissional, foi encontrado um trabalho que 
acessou o patrimônio genético brasileiro. No caso do conhecimento tradicional 
associado, levantou-se o acesso em 02 teses de doutorado e uma dissertação de 
mestrado. Assim, a submissão à Lei da Biodiversidade se impõe a 13 teses de doutorado, 
04 dissertações de mestrado e 01 dissertação de mestrado profissional. É mister que os 
trabalhos acadêmicos produzidos estejam adequados à legislação para que haja uma 
real proteção à biodiversidade brasileira, com acesso responsável ao PG e ao CTA, 
buscando mecanismos de rastreabilidade e proteção, da forma menos técnico-
burocrática possível. O trabalho no ambiente universitário muitas vezes leva ao 
isolamento dos agentes de pesquisa das inovações legislativas, em decorrência da falta 
de mecanismos eficientes por parte da administração central visando à conscientização 
da comunidade acadêmica. Conclui-se, portanto, que um intenso trabalho de 
esclarecimento deve ser feito para adequar as pesquisas da UFRJ à Lei da Biodiversidade, 
cabendo inclusive expandir esta pesquisa às demais unidades acadêmicas da UFRJ. 
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RESUMO: 

 
Atualmente, as tecnologias propiciam a sobrevivência de recém-nascidos antes 
considerados inviáveis. As unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN) foram por 
muitos anos voltadas prioritariamente para intervenções que promovessem somente a 
estabilização fisiológica. Hoje, já se busca um cuidado centrado no desenvolvimento 
neurocomportamental através de intervenções que busquem também o 
desenvolvimento neuropsicomotor e o cuidado individualizado destes bebês. O 
manuseio destes recém-nascidos nas UTIN tende a ser excessivo, o que pode tornar este 
bebê mais descompensado hemodinamicamente. Para tal, tem-se a proposta de 
utilização de protocolos de mínimo manuseio nas Unidades Neonatais, visando à 
proteção do desenvolvimento destes recém-nascidos a curto e longo prazo. Objetivo: 
Descrever a experiência da equipe de enfermagem na implantação das medidas de 
mínimo manuseio dos recém-nascidos na UTIN. Estudo descritivo do tipo relato de 
experiência por observação participante do cenário da UTIN da Maternidade Escola da 
UFRJ. A proposta foi instituída na Unidade a partir de reunião entre componentes dos 
grupos gestores e assistenciais da equipe, visando a uma melhoria na qualidade na 
assistência ofertada. Elaborou-se inicialmente uma proposta piloto a ser realizada 
apenas com os recém-nascidos completamente estáveis, sem uso de artefatos venosos e 
oxigenioterapia a fim de avaliar se haveria alguma perda na continuidade da assistência 
oferecida rotineiramente. Após isso, não havendo nenhum evento que contra-indicasse a 
não realização das medidas, adotou-se tal protocolo para todos os bebês que pudessem 
se beneficiar, sendo definido em parceria entre o enfermeiro e o pediatra e atendendo a 
critérios mínimos para não realização (recém-nascidos nas primeiras 48h de vida; recém-
nascidos muito instáveis que necessitam de algum dos parâmetros com frequência 
maior que a proposta no protocolo e que não seja possível de se obter sem o manuseio; 
recém-nascidos que estejam em treinamento de sucção ― que já são manuseados a 
cada dieta; demais casos avaliados individualmente). O protocolo consiste na redução 
das manipulações realizadas em vários momentos, com estratégias como: a) agrupar os 
cuidados das diversas categorias profissionais; b) realizar a troca de fralda e o rodízio do 
sensor de oximetria a cada seis horas. Vale ressaltar que o protocolo não prevê a 
exclusão do toque da mãe, apenas das excessivas e desnecessárias manipulações dos 
profissionais. Por observação in situ, conclui-se que a introdução desta proposta 
favoreceu os momentos de sono e repouso do recém-nascido, que começaram a se 
apresentar menos estressados, havendo assim oferta de uma assistência mais voltada ao 
desenvolvimento neurocomportamental desses bebês. 
 



202

 

 

 

TÍTULO: QUEM SÃO E O QUE PENSAM OS USUÁRIOS DO PORTAL DA UFRJ? 

AUTOR(ES): Ana Carolina Montez; Claudia Mendes; Luiz Guilherme Santos; Vinicius Carvalho 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  anamontez@reitoria.ufrj.br; claudiamendes@ufrj.br; 
luizsantos@reitoria.ufrj.br; viniciuscarvalho@reitoria.ufrj.br 

MODALIDADE: TIC ID: 3034 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-CHAVE: Portal; Questionário; Experiência do Usuário 

 
RESUMO: 

 
A Coordenadoria de Comunicação (Coordcom) desenvolve atualmente um projeto de 
reformulação do portal da UFRJ, com o objetivo de favorecer a imagem da instituição, 
despertar o interesse do público e impactar positivamente na credibilidade, oferecendo 
significativas melhorias na usabilidade e confiabilidade do sistema de modo beneficiar 
tanto usuários como gestores de conteúdo. A etapa inicial do projeto, iniciado em 2018, 
consistiu em mapear pontos fortes e fracos do portal atual, por meio de estudo crítico 
realizado colaborativamente entre a equipe web da Coordcom e docentes e alunos do 
Mestrado Profissional em Tecnologias e Linguagens da Comunicação, da Escola de 
Comunicação. A partir das conclusões apontadas pelo estudo, foi elaborado um 
questionário para validá-las entre os usuários do portal. Conduzido entre novembro de 
2018 e março de 2019, o questionário contou com mais de 4.000 respostas, número 
considerado estatisticamente representativo da comunidade da UFRJ que acessa o 
portal, formada por alunos, professores, servidores, contratados e público externo. Além 
de perguntas específicas formuladas com o intuito de embasar o planejamento de um 
novo portal voltado para a experiência do usuário, o questionário realizou também um 
mapeamento extenso das características e interesses dos integrantes da comunidade 
mencionada. Dentre os resultados obtidos, a presente apresentação faz um recorte de 
alguns dos mais significativos, apresentando-os contextualizadamente por meio de uma 
interface gráfica de fácil visualização. 
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RESUMO: 

 
Apresenta um relato de experiência sobre a segunda edição da atividade intitulada “Quiz 
interativo da Biblioteca do Museu Nacional”, ocorrido no dia 07 de julho de 2019 como 
parte do evento Domingo com ciência na Quinta para comemorar o Dia Nacional da 
Ciência, o Dia Nacional do Pesquisador, os 71 anos da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), os 201 anos do Museu Nacional e também para a 
manifestação pública quanto à situação da CT&I no Brasil e no Rio de Janeiro, promovido 
pela SBPC. A atividade realizada pela biblioteca do Museu Nacional teve como proposta 
um jogo de perguntas e respostas com base em livros da "Série Livros"; publicados pela 
instituição. O objetivo do Quiz era de aguçar a busca por conhecimento e disseminar um 
pouco da produção científica do museu, através da distribuição destes livros, bem como 
livretos infantis sobre Ciências e Arqueologia que recebemos de doação da Seção de 
Assistência ao Ensino (SAE/MN) como brindes para aqueles que acertassem a pergunta. 
Em caso de erro, distribuímos marcadores de páginas personalizados da Biblioteca, 
produzidos pela equipe, e desenhos vazados para colorir com os temas Paleontologia, 
Arqueologia, Botânica e Museu Nacional, produzidos também em parceria com a Seção 
de Assistência ao Ensino (SAE/MN). 
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RESUMO: 

 
No ano de 2019, realizou-se a 4ª edição do Curso de Extensão, voltado para a capacitação 
de servidores em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos. Servidores públicos de todo 
o Brasil poderiam se inscrever no curso realizado por meio de plataforma de Educação a 
Distância (EAD), o que permitiu enorme pluralidade e difusão de ideias. Com um total de 
150 inscritos divididos em quatro turmas, cada qual conduzida por uma tutora, 
servidoras da UFRJ, o curso teve um coordenador responsável cujas tarefas eram 
organizar o conteúdo, administrar a plataforma e gerir toda equipe de tutores e bolsistas 
voluntários envolvidos. Dividido em 4 módulos, o curso abordou os seguintes temas: 
Sexualidade(s) como construção social e histórica; Gênero e relações sociais no Brasil; 
Diversidade sexual e Direitos Humanos; Masculinidade(s) na cultura brasileira. Cada 
conteúdo foi desenvolvido através de vídeos, textos, fórum e Wiki, essa última como uma 
ferramenta de construção de conceitos. Além disso, realizaram-se dois bate-papos, que 
permitiu uma interação sincrônica entre os participantes do curso. Ainda, importante 
destacar, que os conteúdos propostos não se fechavam em si mesmo, permitindo 
contribuições e sugestões dos alunos para sua ampliação. Entre as atribuições dos 
tutores encontra-se a de garantir a inter-relação entre o ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) e os conteúdos e conceitos do curso, de forma a orientar e estimular 
a aprendizagem dos estudantes, promovendo um contato virtual constante e o mais ágil 
possível, sendo também o mediador em caso de dúvidas e encaminhamentos dos 
participantes. A plataforma usada pela UFRJ é o Moodle, amplamente difundida entre as 
universidades e faculdades, gratuita e disponível pelo endereço ead.ufrj.br. O trabalho 
ora apresentado visa apresentar algumas estratégias de trabalho dos tutores e os 
resultados obtidos através do curso, demonstrando como o trabalho da tutoria traça um 
percurso que vai do mediador ao professor e ao motivador constante, para que consiga 
atingir seus objetivos. Destacamos, também, algumas reflexões acerca do uso do EAD 
para formação e capacitação dos servidores federais, em tempos de redução de 
investimentos da educação. Por fim, nos permitimos algumas considerações sobre os 
índices de evasão da EAD e de possíveis meios de mitigar essa situação mesmo frente às 
dificuldades encontradas, tanto em âmbito pessoal quanto social, vivenciadas pela 
coordenação, tutores e cursistas diante do momento político do país. 
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RESUMO: 

 
O médico inglês Edward Bach (1886-1936) afirmava que “aquilo que conhecemos como 
doença é o último estágio de uma desordem muito mais profunda (...), o tratamento não 
será completamente eficaz, a não ser que a causa básica também seja eliminada” (Cura-
te a ti mesmo, p. 25). Esta causa básica, na grande maioria, encontra-se na mente. Ou 
seja, assim como o Dr. Bach, acreditamos que existe um “estado atual” danificado por 
algum problema físico e/ou emocional, mas o mesmo pode ser restaurado e atingir o 
“estado desejado”. Ressaltamos que a Terapia Floral não interfere em outros tratamentos 
médicos que a pessoa esteja fazendo: sua função é somar, ser mais uma ferramenta que 
possibilite o equilíbrio da consciência. Desta forma, este trabalho objetiva apresentar um 
relato de experiência acerca dos atendimentos a estudantes e servidores da Terapia de 
Florais de Bach no Setor de Humanização e Acolhimento (SHA) do CCS, setor este criado 
em 2017 com a proposta de perceber e trabalhar o ser humano em sua totalidade. 
Nossa metodologia, a princípio, está pautada em estudo de caso, pois temos como 
proposta apontar possíveis hipóteses para duas linhas de pensamentos contrários 
percebidos pela terapeuta: um grupo acredita na Terapia de Florais e já observa 
mudanças em sua vida; e outro afirma não ter sentido nenhuma diferença e desiste do 
atendimento. Devido a nossa experiência de apenas 5 meses, totalizando 12 pessoas 
atendidas entre estudantes e servidores, o nosso resultado é parcial, sendo perceptível 
no relato de cada atendimento. 
 



206

 

 

 

TÍTULO: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO – DVDE/PR-4/UFRJ 

AUTOR(ES): Karla Rodrigues Simas; Adam de Toledo Reinoso; Lucas Tavares Leonardo 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  karlasimas@pr4.ufrj.br; adam@pr4.ufrj.br; lucastavares@pr4.ufrj.br 

MODALIDADE: GPE ID: 3023 TIPO DE SESSÃO: EXPOSIÇÃO DE PÔSTER 

PALAVRAS-CHAVE: Reorganização do trabalho; Gestão de pessoas; Desenvolvimento; SEI; AVADES 

 
RESUMO: 

 
A Divisão de Desenvolvimento é responsável pela análise e implementação das 
solicitações de Progressão por Capacitação, Incentivo à Qualificação e Licença para 
Capacitação dos servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  Atua, 
também, na promoção de políticas de desenvolvimento, por meio de cursos, eventos e 
programas voltados para a capacitação do quadro de pessoal da instituição. No ano de 
2018, a Divisão passava por um período conturbado, com trabalho represado e em 
atraso decorrente de sucessivas mudanças repentinas, como trocas de gestão em todos 
os níveis, e o incêndio que acometeu seu espaço físico promovendo a necessidade de 
mudanças de localização. Em 2018, após se instalar em um novo espaço, comportando 
toda a equipe, era necessário identificar os entraves e dificuldades dos processos de 
trabalho e dos servidores da Divisão. Com esse olhar, a equipe da DVDE realizou uma 
análise crítica sobre sua situação, criou novos métodos de trabalho e incorporou 
propostas e sistemas apresentados pela Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4), como o Sistema 
Eletrônico de Informação (SEI), a Reorganização de Trabalho e a nova Avaliação de 
Desempenho (AVADES). O presente trabalho pretende apresentar o relato dessa 
reorganização e seus resultados, que possibilitaram: o desenho de uma nova estrutura, 
criando e reconstruindo formatos; o trabalho integrado de desenvolvimento do servidor 
desde a promoção da capacitação até a implantação dos incentivos decorrentes; a 
implementação de processos de trabalho mais ágeis, transparentes e delineados; o 
resgate da motivação da equipe e a apropriação, por todos, dos trabalhos que 
desempenham. 
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RESUMO: 

 
Introdução: O presente estudo tem como objetivo descrever a experiência da 
implantação da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). A CEE é um órgão representativo do Conselho Regional 
de Enfermagem nas instituições, possuindo funções educativa, consultiva e de 
conciliação, orientação e vigilância ao exercício ético e disciplinar, além de divulgadora do 
Código de Ética dos profissionais de Enfermagem. Encontra fundamentação legal na 
atual Resolução COFEN Nº593/2018 e na Decisão COREN/RJ Nº1821/2012. Metodologia: 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, construído a partir da 
vivência dos autores e para organizar seu conteúdo foram utilizadas análise documental, 
entrevistas com os membros da Comissão e relatórios dos processos encaminhados e 
analisados pelo grupo. Resultados: Foram divididos em três grupos: históricos da 
formação; estruturação e organização das atividades e atividades realizadas. Sobre a 
formação, iniciou-se em novembro de 2017, após processo eleitoral, contendo a análise 
até o período vigente. A constituição da CEE deu-se por eleição direta e secreta, e foram 
homologados quatro enfermeiros e três técnicos/auxiliares de enfermagem com 
suplentes. No que se refere à estruturação e organização coube a Comissão a elaboração 
e aprovação do seu Regimento Interno, confecção de impressos e material de divulgação, 
implantação da caixa de denúncias, visita aos setores com apresentação da equipe e do 
novo Código de Ética em vigor. Das atividades realizadas, destacam-se a participação em 
eventos na área, contribuição na elaboração e participação em evento sobre Ética e 
Legislação no HUCFF, acolhimento e orientação de profissionais com relação às questões 
pertinentes, sindicância e conciliação de casos demandados à divisão de enfermagem, 
elaboração de pareceres, assessoria para a Divisão de Enfermagem em questões ligadas 
a ética profissional, capacitação dos membros da Comissão e elaboração de relatórios. 
Conclusão: É importante dar voz aos trabalhadores da enfermagem para que seja 
construída uma prática ética. Um olhar atento ao ambiente de trabalho buscando tratar 
com respeito os problemas morais frequentemente vivenciados no cotidiano da 
enfermagem. A implantação da CEE foi um passo dado em busca da equidade de 
tratamento entres os profissionais, ouvindo, registrando e direcionando soluções com 
base na ética profissional elevada. Superando as adversidades, a CEE segue 
desenvolvendo suas ações no intuito de direcionar de forma mais adequada as questões 
que possam emergir no cotidiano assistencial. 
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RESUMO: 

 
É estabelecido na Constituição Federal que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos, deverá prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU) anualmente. Em 
2018, foi orientado pelo TCU que órgãos e entidades elaborassem seus relatórios na 
forma de um Relato Integrado (RI). Com o objetivo de tornar a prestação de contas mais 
transparente, amigável e integrada, adotou-se o modelo desenvolvido pela International 
Integrated Reporting Council – IIRC. A equipe responsável pela elaboração do relatório de 
prestação de contas anual no Colégio Pedro II (CPII) realizou pesquisas e estudos em 
materiais da IIRC e nas orientações disponibilizadas pelo TCU para planejar as ações 
necessárias para a construção do relato. As informações solicitadas pelo TCU foram 
organizadas de maneira mais objetiva e concisa, demonstrando como o CPII gerou valor 
ao longo do ano de 2018 através das estratégias de sua governança. Além dos dados 
serem apresentados mais integrados que nos relatórios anteriores, um dos diferenciais 
do RI é o seu formato, com a presença de gráficos, infográficos, esquemas, quadros, 
figuras, tabelas e hiperlinks, em uma apresentação em formato de revista digital que 
dialoga melhor com o leitor, fazendo com que a prestação de contas seja efetiva no 
alcance do seu objetivo de entregar transparência à comunidade escolar. Espera-se que, 
com a publicação e a divulgação do Relato Integrado, a prestação de contas se torne 
mais transparente e agradável. 
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RESUMO: 

 
A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) iniciou, em 2018, o projeto de Reorganização dos 
processos de trabalho e jornada 30 horas. A intenção do projeto é estimular o debate 
por parte dos técnicos administrativos sobre o seu fazer, para melhor organizar, registrar 
e monitorar as atividades técnico-administrativas propondo o início de uma cultura de 
planejamento e avaliação. Como consequência poderá ser implantada a jornada de 
trabalho de 30 horas semanais para os servidores técnico-administrativos, de acordo 
com o Decreto 1590/1995, caso venha a ser percebida a necessidade de estender o 
horário de atendimento ao público. O projeto busca desenvolver a normalização e 
padronização dos processos de trabalho de cada Unidade, implantação de 
procedimentos de organização e melhoria, assim como dimensionamento adequado da 
equipe de trabalho. O projeto se dá via processo administrativo. Cada Unidade recebeu 
seu processo com termo de adesão e constituiu uma Comissão Setorial para 
assessoramento e execução dos trabalhos necessários. Como representantes da 
Comissão Central, o objetivo de nossa apresentação é dar visibilidade cada vez maior 
para os servidores das políticas de gestão de pessoas implementadas pela PR-4. Este 
projeto contou também com a participação de representantes do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (SINTUFRJ) em 
todas suas etapas. 
 



210

 

 

 

TÍTULO: 
REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E JORNADA: EXPERIÊNCIA E 
POTENCIALIDADES 

AUTOR(ES): Pedro e Sá da Silva Campos 

INSTITUIÇÃO: UFRJ  pedrosa@nubea.ufrj.br 

MODALIDADE: GPE ID: 2986 TIPO DE SESSÃO: COMUNICAÇÃO ORAL 

PALAVRAS-
CHAVE: Processos de trabalho; Jornada de trabalho; Planejamento 

 
RESUMO: 

 
Articulando a necessidade de ampliação da cultura de planejamento das atividades laborais, 
da ampliação do funcionamento da universidade com a reivindicação histórica e legítima da 
jornada de 30 horas semanais por parte dos técnicos administrativos em educação, a Pró-
Reitoria de Pessoal propôs o projeto Reorganização dos Processos de Trabalho e Jornada. 
Iremos apresentar o estado da arte deste projeto até final do primeiro semestre de 2019, 
relatando a construção do trabalho, seu planejamento inicial, seu organograma, os conceitos 
centrais, os critérios e parâmetros para aplicação da política, o percurso dos debates 
realizados nas unidades da instituição e a resposta formais das unidades recebidas até junho 
de 2019. Além disso, pretendemos expressar a experiência junto à equipe de trabalho do 
projeto, as dificuldades encontradas na etapa de sensibilização por parte Dirigentes e de 
trabalhadores e os entraves formais e legais. Buscaremos assentar a centralidade da 
reorganização dos processos de trabalho como forma adequada de planejamento, registro e 
avaliação das atividades laborais frente aos novos modelos que se impõe ao serviço público, 
em especial aos servidores das universidades. Tal análise será feita a luz do conceito de 
usuário nos termos do Plano de Carreira dos Técnicos-administrativos em Educação. Ao final, 
buscaremos explicitar que a reorganização dos processos de trabalho e a jornada de 30 horas 
possuem potencialidades para o melhor funcionamento das atividades universitárias e para 
as condições de vida dos servidores. 
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RESUMO: 

 
Repositório institucional é um tipo de serviço que uma universidade oferece à 
comunidade para a gestão de materiais digitais criados pelos membros da instituição. O 
compromisso organizacional com estes materiais digitais envolve não somente a 
preservação a longo prazo, mas também a garantia do acesso e distribuição dos 
produtos de pesquisa, muitas vezes financiadas pelo erário. Embora a UFRJ tenha 
lançado seu repositório institucional Pantheon em 2013, as atuais estimativas de 
depósito no âmbito do CT evidenciam que menos de 2% dos acadêmicos e 
pesquisadores elegíveis depositam seu trabalho no repositório institucional. Análises 
futuras deverão avaliar se os serviços prestados pelo Pantheon realmente atendem às 
necessidades do corpo docente, identificando barreiras que afetam a taxa de 
participação do corpo docente, incluindo questões de direitos autorais e plágio, impacto 
de citação e credibilidade, bem como o papel do repositório nas avaliações do Inep e 
Capes. O objetivo deste trabalho é descrever o planejamento do repositório institucional 
Pantheon no âmbito da Biblioteca do CT e suas unidades vinculadas, especialmente a 
Escola Politécnica e Coppe, apresentando o teste piloto e a experiência de 
implementação de monografias no Pantheon e os esforços realizados até o momento 
para engajamento da comunidade docente. Além disso será abordada a temática do 
repositório institucional no contexto da nova infraestrutura de publicação acadêmica e 
as políticas de acesso aberto. 
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RESUMO: 

 
A Cibercultura possibilitou a adoção de novas práticas e processos da comunicação na 
divulgação científica das Instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil. Este artigo tem como 
objetivo comparar dois tipos de plataformas que podem ser encontrados hoje na Web 
2.0 com a missão de disseminar a produção de conhecimento. Para isso realizamos um 
mapeamento que mostra como estes estão sendo utilizados, suas estatísticas e 
interações com outros serviços. De um lado, os repositórios institucionais (RI) de livre 
acesso promovem a divulgação científica de forma organizada e legitimada, permitindo a 
localização, uso e disseminação de documentos. Do outro, redes sociais acadêmicas 
tentam promover a união entre pesquisador e conteúdo de interesse por meio de 
algoritmos e interações em redes. Vamos tratar do desdobramento desta cibercultura 
para o âmbito da divulgação do trabalho de pesquisadores, através das ferramentas que 
surgiram para modificar a interação entre estes atores num espaço interativo mediado 
por computadores, softwares, códigos e algoritmos. Vamos abordar alguns buscadores 
que prometem procurar a informação que o usuário deseja em publicações científicas e 
repositórios digitais, mas também os que transformam essa procura em algo 
mercadológico. Por fim, levantaremos questionamentos éticos que surgem destas 
ferramentas com o objetivo de divulgar o trabalho de pesquisadores. 
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RESUMO: 

 
O presente trabalho visa compreender as representações sociais de mulheres 
primigestas assistidas pela Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
para realização do pré-natal. Segundo a literatura que aborda o fenômeno da gravidez, 
trata-se de um evento biopsicossocial, que está atravessado por valores culturais, sociais, 
econômicos e emocionais, trazendo diversas modificações no organismo e na vida social 
da mulher. Desta forma, a mulher pode experienciar situações, das mais simplórias às 
mais complexas, que interferem tanto no seu bem-estar assim como no de seu bebê, 
podendo gerar medos e/ou ansiedades, até o desencadeamento de risco gestacional. É 
necessário que esta mulher/gestante receba apoio e suporte das pessoas para ela 
significativas, bem como a atenção e correta atuação da equipe de saúde que participará 
de todo o percurso do ciclo gravídico-puerperal. Esta é uma pesquisa de campo de cunho 
qualitativa compreensiva, realizada em duas etapas: A primeira etapa da pesquisa foi a 
observação das atividades de acolhimento coletivo das gestantes atendidas no pré-natal 
na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
melhor conhecer o campo em causa. A segunda etapa da pesquisa consistiu em 
aplicação de uma entrevista aberta, contendo uma questão disparadora com finalidade 
de captar as explicações e interpretações trazidas pelas gestantes acerca do fenômeno 
gravidez. Participaram dessa pesquisa 19 (dezenove) primigestas. Esclarecemos que a 
entrevista buscou cartografar categorias, tais como valores culturais, religiosos, 
psicossociais, econômicos. Assim, o tema proposto de compreender as representações 
sociais dessas gestantes em suas singularidades é relevante e traz em seu cerne a 
possibilidade e a probabilidade desta gravidez transcorrer da melhor forma possível. A 
representação social revelada neste estudo, pelas primigestas, apontou sentimentos de 
medo, angustia ansiedade e certo sofrimento relacionado ao fenômeno da gravidez. 
Constatou-se, também, um ancoramento na ambivalência de sentimentos ora positivo, 
ora negativo, que de alguma maneira leva as mulheres a se sentirem inseguras. É mister 
esclarecer que a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Maternidade 
― Escola da UFRJ (Certificado de Apresentação para a apreciação ética. CAAE: 
03614913.6.00005275). 
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RESUMO: 

 
Quem está há algum tempo trabalhando ou estudando na UFRJ já deve ter ouvido as 
expressões: “A UFRJ é uma universidade fragmentada”, “A UFRJ não se caracteriza como 
uma universidade”, entre outras. O que a Comunicação, que dá título a este trabalho, 
tem a ver com essas questões? Qual a função da Comunicação em uma instituição 
pública, especialmente na maior universidade federal deste país? Este trabalho parte do 
pressuposto que a Comunicação significa “vincular, relacionar, concatenar, organizar ou 
deixar-se organizar pela dimensão constituinte, intensiva e pré-subjetiva do 
ordenamento simbólico” (Sodré, 2014). Compreendendo esta universidade como uma 
comunidade composta por pessoas que querem se comunicar mais e melhor, pretende 
refletir sobre como a construção de uma política de comunicação institucional, que 
possua autonomia para definir métodos, planejamentos e metas de trabalho, poderá 
atuar como ferramenta estratégica, tendo sempre como premissa a universidade 
pública, gratuita, laica, autônoma, democrática e socialmente referenciada. A partir do 
marco teórico-conceitual da Comunicação Integrada (Kunsch, 1993), uma política visa 
articular diversos recursos comunicacionais, em canais adequados a cada tipo de 
público, de modo a promover uma mudança de paradigma, desde a maneira como nos 
organizamos internamente até como somos percebidos pelo nosso público externo. A 
comunicação na UFRJ deve ter como conceito elementar a difusão de conhecimento, por 
meio da divulgação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, atuando de maneira 
equânime tanto entre as diversas áreas do saber, distribuídas nos seus diferentes 
centros e unidades, como pelos seus quatro segmentos profissionais ― servidores 
docentes e técnico-administrativos, discentes e trabalhadores terceirizados. A proposta é 
retomar o diálogo de forma ampla, a fim de sensibilizar a comunidade universitária para 
a importância não somente da comunicação, mas de sua organização, por meio de uma 
diretriz. Busca-se, ainda, refletir sobre como os obstáculos institucionais de toda ordem, 
sejam políticos, culturais ou burocráticos, e as inércias históricas reprodutoras de 
privilégios e hierarquias dentro da UFRJ impediram que prosperassem as iniciativas para 
a constituição de uma política, impessoal, de longo prazo e a serviço da concepção de 
universidade como bem público integrado à sociedade. Com este esforço, almejamos 
sistematizar um projeto que venha a ser apreciado nas instâncias deliberativas e 
implementado como diretriz de órgãos e trabalhadores que produzem comunicação e 
informação nesta Instituição. 
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RESUMO: 

 
Iniciamos a oficina em 2018, partindo de uma compreensão da universidade pública 
como espaço de formação, pesquisa e extensão tendo em vista possibilitar mudanças na 
realidade social e desenvolvimento local e regional. Fomentando discussões de 
relevância sobre Extensão Universitária entendemos que oportunizamos e 
aperfeiçoamos o fazer e pensar extensionistas na Universidade. Sendo assim, esta 
oficina está fundamentando a importância cotidiana dos “sujeitos” extensionistas em 
refletir suas práticas de extensão na universidade, com vistas a permitir a troca de 
saberes em movimento. Assim, pensamos uma metodologia de oficina baseada no 
pensamento Freiriano de que o diálogo promove a criatividade e o pensamento crítico, 
permitindo as pessoas utilizarem a experiência falada para solucionar problemas e 
construir conhecimento. Portanto, a oficina propôs uma atividade dinâmica, participativa, 
reflexiva que valorizou o diálogo em forma de investigação coletiva, fomentando o 
debate sobre os desafios e perspectivas da extensão universitária nas Instituições 
Públicas de Ensino Superior a partir da reflexão teórico-prática dos conceitos e diretrizes 
que norteiam a prática extensionista nas Instituições de Ensino Superior (IES). Público-
alvo da proposta: discentes, docentes e técnicos-administrativos que tinham vivência na 
extensão universitária. Os encontros de dois dias tiveram duração de três horas de 
execução com a finalidade de: confrontar e trocar experiências entre os “sujeitos” 
extensionistas; potencializar as ações de extensão desenvolvidas nas IES como geradoras 
de conhecimento. Como espaço de construção coletiva, a oficina apresentou atividades 
em momentos distintos em que os participantes compartilharam as experiências 
vivenciadas na sua prática extensionista. Foram utilizados textos que facilitaram a troca 
de saberes e articularam o conteúdo, além de apresentações e discussões em grupo. A 
atividade contou com a mediação dos discentes e técnicos administrativos envolvidos na 
elaboração da oficina. A avaliação foi reflexiva e foi ao final de cada dia, com os 
mediadores e participantes analisando as atividades desenvolvidas. Desta forma, o 
processo avaliativo proposto serviu de feedback da oficina permitindo mensurar 
impactos, validar acerto, revisar a proposta e seus objetivos. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto que possibilitou a certificação “Self 
Audit” da Coordenação de Políticas em Saúde do Trabalhador (CPST), contribuindo para a 
melhoria na realização de atividades no âmbito do eixo temático “Gestão de pessoas”. 
Apresenta uma proposta de mudança na Gestão Pública Universitária, incluindo a Gestão 
da Qualidade como essencial para o planejamento e organização do trabalho. Na CPST, o 
projeto para a certificação “Self Audit” possibilitou o mapeamento dos requisitos das 
partes interessadas do processo de trabalho desta unidade e, a partir disso, foram 
definidas missão e visão institucional que convergem com o que o servidor espera da 
Saúde do Trabalhador da UFRJ. A Coordenação, com base nas necessidades e 
expectativas das partes interessadas, estabeleceu objetivos, indicadores, metas e prazos 
de execução para cada um dos eixos do Subsistema Integrado de Atenção à Saude do 
Servidor, quais sejam: Promoção e Vigilância, Perícia e Segurança do Trabalho. Dentro da 
Saúde do Trabalhador, a Gestão da Qualidade definiu como seus objetivos específicos: 
auxiliar o coordenador na direção e planejamento das atividades de todos os 
funcionários; mapear as necessidades dos usuários internos e externos da CPST; 
identificar melhoria e inovação nos métodos; medir anualmente a satisfação dos 
Usuários internos e externos da CPST; atuar na implantação das sugestões ou das ações 
corretivas necessárias; gerenciar a promoção da capacitação e o engajamento da equipe 
da CPST; implantar melhoria dos processos finalísticos do Sistema de Gestão da 
Qualidade; rever os fatores críticos de sucesso para a CPST; rever o Mapa Estratégico e 
seus respectivos indicadores para a CPST. Para a elaboração do projeto recorremos à 
realização de pesquisa, levantamento de dados do serviço e revisão bibliográfica. Como 
conclusão, propõe a criação de um observatório em Saúde do Trabalhador, integrando 
os processos fins (Promoção e Vigilância, Perícia e Segurança do Trabalhador) por meio 
do Sistema Informatizado de Gestão Saúde (SIG/CPST), o qual permitirá um estudo de 
geoprocessamento, identificando serviços/atividades onde há maior incidência de 
agravos e quais os mais comuns. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho traz um levantamento quantitativo contendo dados sociodemográficos e 
psicológicos dos(as) alunos(as) atendidos(as) pelo Serviço de Atendimento Psicossocial 
ofertado pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) na PROAE (Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários e Estudantis) e no LABSPA (Laboratório Serviço de Psicologia 
Aplicada). O objetivo deste trabalho é realizar um mapeamento dos atendimentos e 
trazer reflexões sobre os avanços e desafios na prática que lida com a saúde mental de 
acadêmicos. A metodologia de pesquisa utilizada é a pesquisa documental. Foram 
visitados os arquivos de registros de atendimento para obter dados e também o 
Relatório de Indicadores da PROAE, respeitando o sigilo dos(as) usuários(as) do serviço. 
Os atendimentos são embasados em teoria e prática pela Terapia Cognitivo 
Comportamental, Avaliação Terapêutica, Psicoterapia Breve de Orientação Psicanalítica, 
de acordo com as abordagens das profissionais. O serviço busca oferecer aos discentes 
um espaço para o acolhimento psicológico, propiciando um lugar de intervenção e 
escuta clínica e promoção da saúde mental. Quando necessário é realizada sensibilização 
para psicoterapia de longo prazo e encaminhamentos para especialistas e/ou instituições 
da área da saúde mental, como psiquiatras e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). O 
atendimento se dá na modalidade individual, com psicoterapia breve e também Plantões 
Psicológicos. A equipe ainda realiza palestras com temas voltados para saúde mental e 
está em fase de elaboração de projetos para atender de forma coletiva no 2º semestre 
de 2019, por meio de rodas de conversa e oficinas. De agosto de 2018 a junho de 2019 
foram realizados cerca de 734 atendimentos e 290 alunos atendidos. A equipe tem 
conseguido alcançar o objetivo de oferecer um atendimento psicoterapêutico breve e 
focal com qualidade e eficiência. Contudo considera-se que ainda há desafios, como a 
questão da infraestrutura e a promoção de atendimentos coletivos para abranger maior 
parte da comunidade acadêmica. 
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RESUMO: 

 
A partir de uma parceria entre o Laboratório de Tecnologias Cognitivas e uma escola 
pública de ensino fundamental (6º a 9º ano), oficinas e jogos foram desenvolvidos para o 
evento “Dia Mundial da Saúde”, promovido pela escola, em abril de 2019. Foram 
desenvolvidas cinco atividades que buscaram integrar discussões sobre saúde, 
sustentabilidade e cidadania, tendo em vista o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola (“Sustentabilidade, Respeito e Ética ― uma questão de educação”) e o tema do 
evento. Dessa forma, o objetivo foi estimular os alunos a refletir sobre como esses temas 
permeiam nosso cotidiano. Todas as atividades foram articuladas a algum recurso de 
tecnologia digital e foram apresentadas por alunos de extensão, pós-graduação e 
servidores do laboratório (Técnica em Assuntos Educacionais e Programador Visual). Os 
servidores atuaram também na concepção e desenvolvimento de materiais, como 
cartazes, tabuleiro de jogos, cartas, etc. Neste trabalho apresentamos tais atividades: (1) 
#conexaosaude: reflexão sobre saúde a partir de QR codes espalhados por diferentes 
ambientes da escola (refeitório, quadra, sala de aula, etc), acessados por celulares e 
contendo informações que geram discussões sobre experiências e conhecimentos dos 
alunos (n=42 alunos); (2) EcoPlay: jogo de tabuleiro, contendo cartas com QR codes, para 
discutir sustentabilidade a partir do princípio dos 3R: reduzir, reutilizar e reciclar (n=25 
alunos); (3) EcaPlay: jogo de tabuleiro, contendo cartas com QR Codes, para discutir ética, 
cidadania, direitos e deveres relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente (n=25 
alunos); (4) Oficina de jogos: ensinar técnica de construção de jogos digitais a partir do 
tema dengue, refletindo sobre métodos de prevenção, combate e proteção durante a 
construção (n=32 alunos); (5) Imag(em)inando a sustentabilidade e a saúde: produção de 
memes como resposta às questões “Quando penso em sustentabilidade o que vem à 
minha cabeça?” e “O que posso fazer para contribuir com a sustentabilidade do planeta e 
melhorar minha saúde?”. Os memes, construídos no Meme Generator, a partir de tablets, 
foram publicados no Instagram (n=35 alunos; 71 publicações). Os alunos demonstraram 
interesse por todas as atividades e o uso de tecnologias que já fazem parte do cotidiano 
teve um papel motivador para que eles refletissem sobre estes temas. As estratégias de 
jogos e oficinas permitiram que os alunos participassem colaborativamente e 
discutissem, de forma lúdica, sobre saúde, sustentabilidade, cidadania e suas relações, 
ampliando suas percepções sobre esses temas. Professores também se interessaram 
pelas atividades e alguns aprenderam a usar recursos que não conheciam. 
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RESUMO: 

 
A integralidade em saúde deve estar presente na organização do processo de trabalho, 
gestão, planejamento e construção de novos saberes e práticas. Uma possibilidade de 
cuidado mais integral em saúde é a Consulta Conjunta que visa integrar pessoas e 
saberes e promove o diálogo entre os diferentes atores para aprimorar a tarefa 
assistencial assim como o ensino em serviço. No Núcleo de Cuidados Clínicos (UCB) do 
Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) existe um trabalho multiprofissional de Psicologia, Serviço Social e Enfermagem 
que vem sendo desenvolvido por meio da Consulta Conjunta. Tem-se buscado a 
integralidade das ações para um cuidado mais adequado às necessidades em saúde, 
assim como o aprimoramento das práticas e do ensino nos serviços, com os objetivos de: 
aprimorar a tarefa assistencial quanto à qualidade da assistência e a qualificação 
profissional; favorecer a integração teoria e prática, com o aprimoramento das 
habilidades e competências profissionais e promover a capacitação para o trabalho em 
equipe. De 2014 a 2018, na assistência em saúde realizou-se 374 atendimentos de 
usuários e, na formação profissional, 72 residentes em saúde atuaram na atividade. 
Neste período, alguns aprendizados podem ser destacados. O primeiro refere-se ao 
instrumento, a Ficha de Anamnese Biopsicossocial, elaborada como sugestão dos 
residentes multiprofissionais e que sistematiza os dados quanto aos aspectos sócio-
demográficos, sócio-econômicos e de saúde da população. Isto permitiu realizar 
caracterizações da população e oportunizou proposições de melhorias. No entanto, 
também se observou lacunas das informações contidas nas fichas, o que sinaliza 
necessidade de maior atenção quanto ao seu preenchimento. O segundo aprendizado 
foi a construção de um trabalho em saúde com trocas dialógicas para práticas 
interdisciplinares mais fortalecidas. Observa-se no cotidiano de atendimentos, os 
diálogos, as trocas e a elaboração de projetos terapêuticos entre os profissionais e a 
prática da reunião de equipe. Como mais um aprendizado, pode-se dizer que a 
população tem sido atendida e acompanhada por uma equipe que busca integrar os 
determinantes sociais aos condicionantes de sua saúde biológica e psicológica. Ainda 
que com restrições que perpassam o aspecto quantitativo de profissionais e de 
limitações da rede de políticas sociais, é possível afirmar que o cuidado em saúde tem se 
realizado com responsabilidade coletiva, objetivando superar os desafios que são 
impostos à integralidade e aos processos formativos no SUS. 
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RESUMO: 

 
O projeto “Técnicos administrativos redescobrindo o acervo da Biblioteca Paulo Freire” foi 
desenvolvido a partir da experiência de uma servidora técnica de nível superior, auxiliar de 
biblioteca, e duas estagiárias do curso de pedagogia do componente escolar Pesquisa e 
Estágio I ― espaços não escolares na Universidade do Estado da Bahia. A elaboração da 
pesquisa-ação se justifica pela investigação de um problema sobre a frequência de solicitação 
de empréstimo de livros pelos usuários técnicos administrativos do departamento de 
educação da UNEB ― Campus XI/ Serrinha. Foi necessário solicitar da bibliotecária um 
relatório com a relação dos técnicos administrativos e o histórico de empréstimos para poder 
realizar a pesquisa documental e a realização de entrevista com os técnicos administrativos: 
para compreender seu interesse em consultar o acervo da biblioteca como meio de ampliação 
dos seus conhecimentos para atuar em suas atribuições do trabalho e na qualidade de vida. A 
relevância da pesquisa é que a leitura é importante para o desenvolvimento de competências 
e habilidades dos técnicos. O objetivo geral do projeto é identificar como os técnicos 
administrativos veem a biblioteca Paulo Freire como fonte de conhecimento e os objetivos 
específicos: verificar com que frequência os técnicos pegam os livros emprestados para a 
realização da leitura e aperfeiçoamento, estimular os técnicos a lerem as obras presentes a 
partir da divulgação das obras disponíveis e exploração do espaço da biblioteca, elaborar 
técnica de comunicação para informar aos técnicos sobre as novas aquisições de livros 
contribuindo com o trabalho da bibliotecária. A limitação da pesquisa está na análise do 
histórico dos dados do sistema PERGAMUM devido ao tempo de sua existência. Os benefícios 
alcançados são: correção de dados no sistema, aumento de adesão de técnicos no sistema e 
de solicitações de empréstimos de livros, mobilização e estímulo pelo hábito da leitura e 
utilização dos recursos financeiros investidos nos livros de acordo com sua finalidade. A 
pesquisa-ação pode contribuir além da área profissional, mas também na qualidade de vida. 
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RESUMO: 

 
O Laboratório de Informática para Educação (LIpE) é vinculado ao Núcleo Interdisciplinar 
para o Desenvolvimento Social (NIDES) e também ao Departamento de Eletrônica da 
Escola Politécnica (POLI), situado no Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). O LIpE, inicialmente com o nome de “Projeto Minerva”, vem 
trabalhando com extensão universitária desde 1994, com o objetivo de auxiliar na 
introdução da informática educacional em escolas públicas e na apropriação digital para 
os trabalhadores estatutários ativos e inativos, celetistas e seus dependentes da UFRJ. O 
Curso de Apropriação da Cultura Digital atuou neste ano com 3 grupos distintos de 
trabalhadores da UFRJ (estatutários, aposentados e celetistas). O Curso de Apropriação 
Digital para estatutários tem parceira com a Pró-Reitoria de Pessoal (PR4), com objetivo 
de ajudar a capacitar os técnicos administrativos: para que possam auxiliar no domínio 
das ferramentas tecnológicas que existem na UFRJ (Sistema de Acompanhamento de 
Processos administrativos ― SAP―, Intranet,  Sistema de Pessoal etc.), para que possam 
realizar as tarefas que são exigidas no trabalho da UFRJ; além de elevar a carreira e 
proporcionar melhoria salarial. O Curso de Informática para aposentados tem parceria 
com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ (SINTUFRJ) e objetiva que os 
educandos consigam acessar o contracheque no Sistema de Gestão de Pessoal (Sigepe) e 
utilizar aplicativos de comunicação (whatsapp, e-mail). O curso dá ênfase na Segurança 
da Informação, já que muitos relatam ter sofrido alguma espécie de golpe virtual. O 3º 
grupo com o qual trabalhamos são os celetistas, os que mais sofrem desrespeito na 
relação de trabalho dentro da UFRJ ―muitos afirmam ficar meses sem receber salários, 
vale-transporte e vale-refeição. O LIpE tem como propósito usar softwares livres como 
ferramenta de pesquisa e de ensino para auxiliar nas aulas dos 3 grupos atendidos. 
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RESUMO: 

 
Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a transparência dos processos 
administrativos de licitações e contratos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
conforme os preceitos da legislação em vigor. Por objetivos específicos busca-se 
identificar e comparar as práticas de transparências entre duas Universidades Federais e, 
por fim, apresentar propostas de aprimoramento. A análise tem por limitação do objeto 
a transparência das licitações e contratos, executados pela Pró-Reitoria de Gestão e 
Governança – PR6, a partir de 2011. Para dar suporte à análise, o referencial teórico 
desta pesquisa aborda a Lei 8.666/1993- Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública e a Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação, com ênfase nos capítulos 
pertinentes ao tema transparência. Acrescenta-se também as definições e diferenciações 
entre os conceitos de publicidade e transparência no âmbito da administração pública. 
Para análise comparativa, após uma pesquisa virtual à página da PR6, é realizada uma 
pesquisa de mesmo teor na página Universidade Federal de Minas Gerais. A comparação 
tem por limitação o acesso à informação dos processos de licitações e contratos 
realizados pela UFRJ e pela UFMG. Os parâmetros utilizados são facilidade de acesso, o 
volume, periodicidade e atualização das informações disponibilizadas aos usuários 
interessados, especialmente para o corpo social das Universidades. Para finalizar, são 
apresentadas recomendações para aprimoramento das práticas de transparência da 
UFRJ, sem a pretensão de esgotar as possibilidades existentes. Quanto a sua natureza, a 
pesquisa é classificada como aplicada. Quanto à forma de abordagem do problema, a 
pesquisa é classificada como qualitativa, e quanto aos objetivos é descritiva. Quanto aos 
procedimentos para coleta de informação, a pesquisa é bibliográfica, documental e 
estudo de caso. 
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RESUMO: 

 
O Serviço de Epidemiologia e Avaliação (SEAV) do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho/HUCFF identificou em 2016 um número expressivo de casos de arboviroses entre 
trabalhadores da unidade, situação atípica que motivou o monitoramento dos casos de 
forma mais criteriosa, por se tratar de duas arboviroses até então pouco conhecidas no 
país, Zika e chikungunya. A introdução do vírus chikungunya seguida da emergência do 
vírus Zika em um cenário de ampla endemia para os vírus dengue deflagraram uma 
situação atípica de tríplice epidemia no Rio de Janeiro em 2016, ano em que o país vivia 
uma situação de Emergência de Saúde Pública Nacional e Internacional. O presente 
estudo teve como objetivo analisar a ocorrência dos casos de arboviroses entre 
trabalhadores, com intuito de investigar sua possível origem ocupacional e discutir as 
implicações do acometimento de trabalhadores de saúde para a rotina dos serviços 
prestados na referida unidade de atenção terciária. Trata-se de um estudo seccional 
descritivo, cuja população de estudo foram os casos de dengue, Zika e chikungunya em 
trabalhadores da unidade, notificados no ano de 2016. Por meio de um roteiro de 
entrevista foram coletados dados referentes ao perfil epidemiológico, clínico e laboral 
dos casos, além de perguntas sobre o provável local de infecção. Os achados indicaram 
maior frequência de casos entre trabalhadores ligados à assistência direta, lotados em 
setores localizados no subsolo, exatamente onde a única inspeção predial naquele ano 
havia identificado criadouros potenciais de mosquitos Aedes aegypti. Os afastamentos 
decorrentes do adoecimento por essas arboviroses duraram em média de 5 a 6 dias. 
Embora as evidências não sejam suficientes para confirmar a origem ocupacional do 
adoecimento dos trabalhadores, a investigação revelou a necessidade de se implementar 
medidas de controle da infestação de rotina, as quais devem ser conduzidas em 
articulação com a coordenação de vigilância de risco biológico da área programática 
onde a unidade está inserida. O acometimento de profissionais da linha de frente da 
assistência pode comprometer a oferta e qualidade dos serviços prestados à população. 
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RESUMO: 

 

Introdução: Evidencia-se um atraso entre o aprendizado e o empreendimento de efetivas 
soluções diante de problemas de saúde mundiais. O motivo por trás disso parece ser o 
“abismo” que separa o intercâmbio de conhecimento entre a pesquisa, políticas públicas 
e a prática, o que a OMS refere como o “know-do gap”. Nesse interim, a Ciência da 
Implementação (CI) surge como um estudo de métodos que se debruçam na busca por 
elementos centrais de intervenções baseadas em evidências científicas que possam gerar 
impacto nos sistemas de saúde. Objetivos: relatar a participação no Curso Intensivo 
sobre Fundamentos da Ciência da Implementação (CI) em Saúde Global e apresentar o 
escopo teórico dos métodos da CI e as potenciais perspectivas de aplicabilidade para 
melhoria da saúde global. Método: relato de experiência sobre a participação no curso, 
promovido pela University of Washington, EUA, setembro de 2017. Resultados: o curso 
apresentou metodologias da CI e estudos de caso selecionados, focalizando 
oportunidades e desafios na aplicação da CI na prática. Conclusão: no intuito de reduzir o 
“know-do gap” observado entre a literatura e o mundo real, é necessária a compilação e 
consequente utilização, testagem, comparação e avaliação de pesquisas globalmente. O 
curso ofereceu ferramentas para seleção de material científico publicado e sua utilização 
por meio de planos, programas, projetos de intervenção, modelos e protocolos que 
pretendem diminuir incongruências e alavancar resultados em larga escala na ciência da 
saúde. 
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RESUMO: 

 
Anualmente são oferecidos distintos tipos de auxílios direcionados aos discentes de 
graduação na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Esses auxílios são resultado do 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído através da Portaria 
Normativa nº 39 do Ministério da Educação (MEC), de 12 de Dezembro de 2007 e sua 
consolidação por meio do Decreto nº 7.234, de 19 de julho do 2010 e são destinados aos 
estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, visando contribuir para a 
melhoria do desempenho acadêmico e com isso reduzir as taxas de retenção e evasão. 
Até o ano de 2017, o processo de inscrição para concorrer aos auxílios era realizado 
somente com a entrega de documentos junto ao Departamento de Assistência Estudantil 
(DAEST), trazendo dificuldades aos discentes e à equipe por uma série de motivos: 1) 
Filas para a entrega das documentações pelos candidatos; 2) Excesso de documentos 
recebidos e processos gerados ocupando muito espaço no ambiente de trabalho; 3) 
Demora na realização da fase de análise das inscrições em virtude da quantidade de 
processos físicos demandados; 4) Uso de diferentes tecnologias para realizar as fases de 
inscrição (Google Forms), análise (Planilhas em Excel), classificação (Microsoft Access) e 
acompanhamento dos alunos (Pastas individuais). O gerenciamento das bolsas de 
auxílios recebidos pelos discentes da Universidade Federal do Amazonas era realizado 
todo de forma manual, desde o processo de inscrição com apresentação dos 
documentos junto ao departamento responsável até a análise acadêmica e 
socioeconômica feita pela equipe da Assistência Estudantil. A partir de reuniões com 
todos os envolvidos no processo foi possível mapear as atividades principais que 
precisavam de melhorias no sentido de otimizar o acesso à inscrição por parte dos 
alunos e disponibilizar um ambiente integrado para a equipe responsável no processo de 
seleção. A partir da implantação inicial, o sistema foi aperfeiçoado com sugestões dos 
discentes e servidores envolvidos nas fases de análise e acompanhamento. Isso 
favoreceu o aprendizado da equipe e difusão do conhecimento; propiciando 
consequentemente um sistema virtual de gerenciamento e execução dos editais da 
Assistência Estudantil da UFAM. 
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RESUMO: 

 
Este trabalho tem o objetivo de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem da 
formação de professores do Projeto Cursos de Línguas Abertos à Comunidade (CLAC) da 
Faculdade de Letras da UFRJ, proposto a partir de minhas experiências no percurso de 10 
anos, desde a Coordenação Executiva do CLAC, até a atuação como aluna dos referidos 
cursos, contando com a co-autoria de outro aluno do projeto, proveniente de cursos de 
idiomas diferentes, o que reforçou esta proposta e reforçando a ideia de criar um 
instrumento de avaliação dos Professores Orientadores para avaliarem os seus 
respectivos monitores de idiomas, bem como de criar um outro instrumento de 
avaliação do grupo de monitores de idiomas para avaliarem os seus respectivos 
Professores Orientadores,  a fim de viabilizar uma avaliação mais efetiva e transparente. 
A partir de registros em documentos do sistema é possível identificar as falhas cometidas 
nas avaliações de alunos feita pelos monitores de idiomas com a supervisão de seus 
professores orientadores, e que chegam a níveis altos de reprovação em suas turmas 
iniciais. Para fazer um ajuste pretendemos, na ótica de Worthen, Sanders e Fitzpatrick 
(2005), efetivar duas abordagens avaliativas centradas em objetivos, cujos interessados 
são a Coordenação administrativo-pedagógico e a centrada em participantes, sejam eles 
professores orientadores ou monitores de idiomas. A metodologia será feita pela 
implementação de questionários, de acordo com Elliot, Hildenbrand e Berenger (2012). 
Os resultados serão feitos através de tabelas e gráficos para comparar os registros 
antigos com os mais atualizados, a fim de oferecer um acompanhamento regular e que 
possibilite as adequações que se fizerem necessárias, e que deverão ser aplicados 
utilizando os modelos de formulários do GoogleForms. A conclusão final será feita a 
partir do cumprimento dessas etapas, e com isso o projeto estará mais próximo de 
trilhar um caminho de melhoria de qualidade e eficiência na condução dos serviços que 
são prestados à sociedade, principalmente no tocante aos monitores de idiomas cuja 
formação como professores é imprescindível neste contexto. 
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RESUMO: 

 
O projeto Universidade para Todos desenvolve atividades no intuito de promover 
ingresso de estudantes da rede pública no ensino superior desde 2004. Trata-se de uma 
criação do governo do Estado da Bahia através do Decreto nº 9.149, de 23 de julho de 
2004 e o Decreto nº 17.610, de 18 de maio de 2017, que é coordenado pela Secretaria de 
Educação e realizado pelas Universidades Estaduais (Uneb, Uefs, Uesc e Uesb). 
Atualmente o projeto lida com um quantitativo que ultrapassa 11mil vagas para estudar 
gratuita e presencialmente as disciplinas mais cobradas no vestibular e no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem): gramática, literatura, história, geografia, inglês, 
espanhol, matemática, física, química, biologia e redação. Apenas a Uneb se 
responsabiliza por mais de 8mil vagas. Os estudantes contemplados se submetem a 
simulados, participam de seminários, aulões e muito mais. Mesmo com tantos pontos 
positivos, identificamos que o simulado oficial do projeto (executado apenas uma vez ao 
ano) é insuficiente para instrumentalizar o estudante de experiência nos certames. Para 
oferecer maiores condições de competir com os demais concorrentes, propomos a 
realização de mais simulados (dois, ao menos) durante a execução do projeto. Com isso, 
os estudantes irão se habituar a lidar com as provas e sua tensão natural. Assim, 
acreditamos que teremos como consequência a elevação significativa dos resultados 
positivos do projeto em quantidade de aprovações. 
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RESUMO: 

 
Com a natural evolução da sociedade, o mercado de trabalho exige dos profissionais 
novas competências e habilidades para responder de maneira satisfatória às demandas 
sociais emergentes na era da informação. Tal panorama não diz respeito apenas a área 
privada, mas compreende também os serviços prestados pelos órgãos governamentais. 
Tendo em vista, entre outros fatores, a adequação das competências requeridas dos 
servidores públicos federais aos objetivos das instituições, o Decreto nº 5.707/2006 
institui a Política Nacional e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal. No entanto, 
mesmo após anos de publicação desta regulamentação, verifica-se que a gestão de 
pessoas no serviço público constitui ainda um desafio no tocante ao gerenciamento de 
equipes com foco no desempenho e resultados. Evidencia-se, portanto, a relevância de 
um estudo voltado à performance do servidor público, com foco na produtividade, 
disciplina, criatividade e resultados. Nessa perspectiva, apresenta-se, ancorado na 
Psicologia Positiva, o conceito das Forças de Caráter, que correspondem às 
características positivas individuais que, quando exploradas, são capazes de impactar o 
desenvolvimento humano, trazendo resultados benéficos em todas as áreas da vida, 
também na profissional. Assim, o objetivo da pesquisa é apresentar uma ferramenta 
com grande potencial de utilização na gestão de pessoas – a VIA Character Survey – 
propondo sua aplicação no âmbito das universidades, útil na identificação das Forças de 
Caráter dos servidores, no intento de possibilitar um melhor aproveitamento dos seus 
pontos fortes, elevando seu grau de engajamento e comprometimento com as atividades 
e entrega de resultados, uma vez que, quando as forças são valorizadas, o trabalho passa 
a ser visto não apenas como necessidade, mas como um modo de viver o seu propósito 
ou missão de vida. O estudo caracteriza-se, portanto, por uma abordagem qualitativa 
realizada a partir de uma análise bibliográfica e documental acerca da temática 
correlacionando-a ao serviço público. Constatou-se que fomentar a alta performance nas 
instituições públicas por meio do reconhecimento das forças pessoais dos servidores os 
ajudará a aumentar seu poder pessoal, proporcionando autoconfiança na resolução e 
gestão de problemas, com atuação voltada ao cumprimento das metas, impactando, 
assim, na melhoria da eficiência e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. 
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