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O Centro Universitário de Brasília – UniCEUB – realiza o VIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão e o VIII 
Encontro de Iniciação Científi ca, cujo campo de análise é a refl exão sobre o tema Pensar Brasília: cenários e perspectivas 
da educação superior. 

Os 50 anos da inauguração desta capital representam a oportunidade para a comunidade científi ca e 
acadêmica refl etir sobre o contexto de Brasília, sua trajetória, sua consolidação e sua importância política, cultural para 
o desenvolvimento local, regional e nacional. O projeto Pensar Brasília signifi ca um olhar para os aspectos sociais, 
culturais, políticos e educacionais nos próximos 50 anos, seus desafi os para a consolidação de uma sociedade mais justa, 
democrática e participativa. 

Brasília é a cidade de todos nós, é patrimônio cultural da humanidade. Por isso, é justa a homenagem aos que 
a fi zeram referência mundial por sua história e valentia, homens e mulheres que transformaram sonhos em realidade, 
em especial, o reitor João Herculino de Souza Lopes (in memorian), que enfrentou os desafi os da educação superior, 
um deles, o de fundar nova instituição com o objetivo de criar oportunidade para jovens e adultos, os quais, com sua 
formação, contribuem com conhecimentos para o avanço técnico-científi co da capital. Esse desafi o continua com o 
trabalho do UniCEUB em oferecer educação de qualidade, voltada para fortalecer a responsabilidade social, a consciência 
crítica e refl exiva sobre os desafi os da contemporaneidade, por meio da formação profi ssional, do desenvolvimento de 
pesquisas e de atividades de extensão.

Nesse sentido, pensar cenários e perspectivas da educação superior representa uma imersão sobre questões, 
problemas, desafi os e soluções para esse nível de ensino em todos os seus aspectos: inclusão social, permanência, 
qualidade, expansão em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país e formação de professores para atuar no 
ensino básico e médio, com pesquisas voltadas para a solução de problemas urgentes e imediatos da realidade social. 
A educação superior constitui campo estratégico de políticas públicas para concretizar e fortalecer o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia responsáveis pelo progresso do país em todos os aspectos. Dessa forma, o UniCEUB cumpre sua 
missão maior: a de fortalecer e integrar o ensino, a pesquisa e a extensão voltados para pensar Brasília nos próximos 
cinquenta anos.
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ESTUDO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS COMO RECURSO DE ALFABETIZA-
ÇÃO CIENTÍFICA DOS ESTUDANTES DO GRUPO DE ESTUDOS AVANÇADOS DO COLÉGIO CEUB - GEA

Alunos do GEA
Grupo de Estudos Avançados do Colégio CEUB
Layane Caroline Bonsegno de Oliveira
Estudante de graduação
FACES – Biologia
profª. Msc.Erika Germanos
FACES – Biologia
erika.germanos@uniceub.br
prof. Rafael Carvalho
FACES – Pedagogia
Professor de Geografi a do ensino médio do Colégio CEUB
rafael@homemdocerrado.com

A alfabetização científi ca tem por objetivo promover a compreensão da ciência. Este processo de construção 
de conhecimento é importante para formar pessoas crítico-ativas na sociedade e nas decisões políticas. Neste tipo 
de abordagem, o conhecimento científi co deve prevalecer. Pesquisadores em Educação em Ciências afi rmam que se 
deve adotar uma abordagem da natureza da ciência com concepção próxima ao fazer ciência. Defendem a educação 
por argumento dirigido, que busca a resolução de problemas teóricos por meio da investigação, da dedução e da 
experimentação. Os estudantes do ensino médio podem e precisam pensar como cientistas. Pesquisas já comprovaram 
que a proximidade com a metodologia científi ca por meio do estudante cientista ou do estudante e professor cientista 
constrói outro sentido à ciência para estes jovens. Neste contexto, o GEA – Grupo de Estudos Avançados do Colégio CEUB, 
que tem como marco metodológico a análise transversal de temas, realizou, em novembro de 2009, uma pesquisa de 
campo no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN), localizado no município de Caldas Novas-GO. O objetivo 
foi abordar os aspectos socioculturais e ambientais da região, para analisar elementos da ecologia do PESCAN. Foram 
identifi cadas as fi tofi sionomias do cerrado em quatro pontos distintos, e estudou-se a distribuição de populações de 
Vellozia spp e Sclerolobium paniculatum. Após as saídas a campo, os alunos organizaram os dados e confeccionaram 
relatórios. A análise dos resultados demonstrou ser a investigação de campo um recurso efi ciente para alfabetização 
científi ca de jovens estudantes, aproximando-os do método científi co e da compreensão da ciência.

palavras-chave: ensino de Biologia; saída a campo; alfabetização científi ca.
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AGUALUSA E MIA COUTO, DOIS POLOS DA LITERATURA AFRICANA: PERIFÉRICA POR QUÊ?

Prof. Dr. Amauri Rodrigues da Silva
UniCEUB - FACES/LETRAS
 amadrigs@gmail.com

O estudo tem como tema a literatura africana de expressão portuguesa por meio de abordagens de aspectos 
que a credenciam como uma manifestação literária de alto nível signifi cacional, contrariando a visão, ainda vigente, 
de que é periférica à literatura produzida no continente africano. A linha de raciocínio adotada parte do princípio de 
que, na atualidade, Angola e Moçambique são os países africanos de maior representatividade no panorama literário 
internacional, sobretudo no Brasil, e, nessa perspectiva, Agualusa e Mia Couto são os escritores que, com maior precisão, 
atendem a essas expectativas. A exploração dos referidos autores dá-se em nível de polarização presente no fazer literário 
de ambos, considerando a posição mais exteriorizada de um, Agualusa, em contraposição à mais doméstica de outro, 
Mia Couto. Apesar das suas características próprias no trato de questões de essência africana, tanto em Agualusa quanto 
em Mia Couto, tudo converge para a universalização. Como todo processo de polarização implica posição intermediária, 
escritores, como Ondjak e Arlindo Barbeitos, angolanos, e Paulina Chiziane e Ungalani Bakha Khosa, moçambicanos, 
representam, com fi delidade, esse aspecto. 

      

palavras-chave: identidade; negritude; pan-africanismo.
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACESSO AOS CINEMAS DO DISTRITO FEDERAL DE
PESSOAS DEFICIENTES FÍSICAS QUE USAM AUXÍLIO PARA LOCOMOÇÃO

Mara Cláudia Ribeiro mara.ribeiro@uniceub.br;
Cynthia Boabaid Itapary Pinheiro; 
Carolina Cordeiro Rossi; 
Laila Noronha de Braga e Vieira 
UniCEUB – Fisioterapia

A inclusão social é medida de ordem econômica, uma vez que o portador de defi ciência se torna cidadão produtivo, 
participante, consciente de seus direitos e deveres. Dessa forma, lutar a favor da inclusão social deve ser responsabilidade 
de cada um e de todos coletivamente. Diversas são as barreiras enfrentadas pelas pessoas com defi ciência, que vão 
desde as arquitetônicas aos preconceitos impostos pela sociedade. Nem sempre, a arquitetura das cidades favorece 
a livre locomoção a todos os habitantes. Ao contrário, são mais frequentes as barreiras de acessibilidade, impeditivas 
do acesso às vias públicas, aos edifícios (privados e públicos), aos centros de lazer e aos serviços essenciais. Esta 
pesquisa verifi cou as condições de acesso aos cinemas do Distrito Federal de pessoas defi cientes físicas que usam 
auxílio para locomoção. Avaliaram-se 13 cinemas, conforme padronização da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
nos itens: rampas, escadas, elevadores, bilheteria, porta de acesso principal, área interna, assentos para portadores de 
mobilidade reduzida, espaços reservados para cadeirantes, sanitários, balcões e bebedouros. Os itens foram julgados nas 
qualifi cações: existente adequado, existente inadequado, inexistente e não obrigatório. Realizou-se a soma dos indicativos 
“existente adequado” e “existente inadequado”, comparativamente a “inexistente” e “não obrigatório” para efeitos de 
análise qualitativa, classifi cando-se os cinemas nas denominações: muito bom, bom, regular, ruim e muito ruim. Nenhum 
cinema atendeu ao critério muito bom, sendo 1 classifi cado como bom, 4 regulares, 5 ruins e 3 muito ruins. Os resultados 
evidenciam a inadequação, ainda que parcial, dos estabelecimentos e a provável difi culdade de acesso dos portadores 
de defi ciência física em frequentar os cinemas comerciais do Distrito Federal. Mais conhecimento e respeito às normas 
existentes poderão favorecer maior integração dos portadores de defi ciência física com auxílio para locomoção. 

palavras-chave:.acessibilidade; barreiras arquitetônicas; pessoas portadoras de defi ciência física.
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BRASÍLIA, 50 ANOS DE OCUPAÇÃO E OS IMPACTOS AMBIENTAIS NO PARNA
COMO TEMA GERADOR PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

profª Msc Erika Germanos
FACES - Faculdade de Ciências da Educação e da Saúde 
Curso: Biologia
erika.germanos@uniceub.br

prof. Rafael Carvalho
FACES - Faculdade de Ciências da Educação e da Saúde 
Curso: Pedagogia
Professor do ensino médio do Colégio CEUB
rafael@homemdocerrado.com

O Distrito Federal, desde sua criação até o presente momento, enfrenta sérios problemas de uso e ocupação de 
terras, oriundos da falta de políticas públicas que atuem diretamente nestas questões. Ao longo dos seus 50 anos de 
existência, a região atrai fl uxos migratórios que ocorrem também no seu entorno. A última metade da década de 80, 
toda a década de 90 e o início deste século são marcados pela ocupação desordenada. O resultado foi o surgimento de 
cidades, a expansão de outras já existentes, a consolidação urbana em áreas originalmente destinadas ao uso agrícola. 
Áreas de nascentes foram ocupadas, a vegetação, retirada, o solo, compactado, os corpos d’água, contaminados, áreas 
de proteção, isoladas. Acompanhada do crescimento ocorre a exploração predatória do cerrado. O bioma está mais 
restrito, e as unidades de conservação, cercadas por atividades potencialmente impactantes. A discussão deste tema 
deve permear os espaços de construção do conhecimento e, entre estes, as instituições de ensino. O GEA – Grupo de 
Estudos Avançados do Colégio CEUB, que tem como marco metodológico a análise transversal de diversos temas, realizou 
uma pesquisa preliminar das diversas áreas que fazem fronteira com o PARNA- Parque Nacional de Brasília. A meta é 
explicitar na interface ensino-investigação-aprendizagem, a contextualização pela realidade concreta a ser compreendida 
e transformada. Foram sugeridos aos alunos desafi os tematizados e realizadas saídas de campo, envolvendo porção 
norte e porção sul por meio de paradas predeterminadas e aleatórias com georreferenciamento, identifi cação espacial 
e cartográfi ca, identifi cação dos impactos e das atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas nas áreas lindeiras 
e registro fotográfi co. Observou-se que a educação ambiental crítica, construída por meio da problematização altera o 
modo de analisar questões ambientais que podem não ser percebidas, e, quando são, podem não ser compreendidas no 
que diz respeito à causa e à cadeia de consequências, ou apenas ao modo de reparação do dano.

palavras-chave: unidades de conservação; ensino; problematização.
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EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA: O USO DE GEOTECNOLOGIAS PARA
FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA ESPACIAL CIDADÃ

       

Professor Clausio Tavares Viana Teza – UCB
Professor Júlio Ferreira da Costa Neto – UnB
Professora Satsuqui  Wada – UnB/UniCEUB wadasat@ig.com.br
UniCEUB – FACES –Geografi a

Esta ofi cina compreende atividades que objetivam apresentar as possibilidades de estudo do espaço geográfi co por 
meio do uso de geotecnologias como subsídio ao estudo do meio ambiente, de maneira multidisciplinar e interdisciplinar. 
Pretende-se mostrar a importância da utilização das técnicas espaciais para desenvolver estudos, análises e pesquisas 
na área de planejamento urbano, rural, turístico e socioambiental, entre as quais se destaca o emprego dos recursos 
do sensoriamento remoto como recurso didático de uso multidisciplinar, pois, por meio da análise e da interpretação de 
sensores remotos, o estudo do lugar, da região, do território, do país e da interação do homem com o meio ambiente 
pode ser articulado. A utilização das imagens de sensores remotos como fonte de dados a respeito do meio ambiente 
permite tanto o estudo como a prática da interdisciplinaridade. As imagens de satélite podem contribuir para a análise 
dos problemas de saúde pública relacionados à contaminação das águas e à poluição atmosférica.  Com base na 
interpretação dos dados e dos conteúdos de Geografi a, Biologia e História, é possível desenvolver estudos e pesquisas de 
temas referentes à saúde e às condições sociais e ambientais. Além disso, pretende-se trabalhar a cartografi a digital, que 
é de fundamental importância para o tratamento das informações espaciais, o Sistema de Posicionamento Global (Global 
Position Systen – GPS), importante recurso computacional da geoinformação para o estudo, o monitoramento do meio 
ambiente e o planejamento de cidades, regiões, países, em diferentes tipos de atividades e serviços, e o estereoscópio 
de bolso para visualizar imagens de satélites e de fotografi as aéreas. O uso destas tecnologias signifi ca grande avanço 
para o estudo do espaço geográfi co, pois sua aplicação permite a assimilação de novos conhecimentos sobre o meio 
ambiente. Portanto, as geotecnologias tornam-se instrumentos para melhor compreensão e percepção dos problemas 
socioambientais.

palavras-chave: sensoriamento remoto; GPS; cartografi a digital.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

  

Renata Aparecida Elias Dantas,
Maria Marta Rodrigues,
Maria Helena Viana Souza, 
Satsuqui Wada,
Célia Laís T. Bittencourt , 
Gilvacci Rodrigues A. Pinho
Professoras de Estágio Supervisionado dos cursos de licenciatura 
 FACES – UniCEUB

O estágio supervisionado das licenciaturas tem como objetivo geral dar oportunidade ao futuro professor de conhecer 
e interagir com a diversidade do campo profi ssional mediante a realização de experiências educativas em instituições 
públicas ou privadas de ensino, na região do DF ou entorno, em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Entre os 
objetivos específi cos, deve proporcionar a oportunidade de fortalecer as competências e as habilidades necessárias 
à aplicação dos conhecimentos teóricos e metodológicos trabalhados ao longo do curso, além de planejar, executar e 
avaliar projetos e ações como experiência para a futura profi ssão e conscientizar o estagiário da necessidade de participar 
das transformações necessárias ao aperfeiçoamento do processo de ensino e à melhoria da sociedade em que vive. 
A atividade apresentará a visão da realidade encontrada pelos alunos em campo e a da agência receptora quanto ao 
desempenho dos estagiários. Com isso, espera-se gerar debate quanto às possíveis convergências e divergências no 
Estágio Supervisionado.

palavras-chave: estágio supervisionado; educação; licenciatura.
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O PAPEL DO BIOMÉDICO NOS 50 ANOS DE BRASÍLIA

Paulo Roberto Martins Queiroz
UniCEUB – FACES – Biomedicina
pqsilva@uol.com.br

Ao completar 50 anos, Brasília já manifesta os sintomas clássicos de uma metrópole, que envolvem problemas de 
crescimento desordenado, previsões de carências em recursos básicos, tais como, saneamento, distribuição de redes 
pluviais e abastecimento de água. Ao mesmo tempo, abre-se como emergente polo tecnológico e de serviços do Centro-
Oeste. Há uma demanda crescente na cidade por serviços de infraestrutura, atendimento público e inovação tecnológica. 
Em razão do perfi l de mão de obra dominante, há necessidade de tipo de profi ssional detentor de habilidades para atuar 
em serviços resultantes da inovação, assim como a cidade, concebida nesse princípio. Nesse sentido, o profi ssional 
biomédico insere-se, perfeitamente, nessa demanda pelo caráter inovador da sua formação, na qual é apresentado, 
desde cedo, aos conceitos tradicionais e aos mais avançados, tais como, a farmacogenômica, a genética forense, os 
microarranjos, entre outros. Nessa perspectiva, com o crescimento da cidade e os avanços médicos, novos serviços serão 
oferecidos em diagnóstico ou tratamento. O século XXI já se desvela como o do DNA. Os avanços do projeto genoma 
humano produzem os primeiros frutos. A identifi cação das bases genéticas e moleculares de algumas doenças, até então 
de fundo desconhecido, é apresentada com detalhes, e surgem propostas de diagnose e terapêutica. Nesse contexto, 
novos serviços serão oferecidos em clínicas e hospitais. Com a formação deferenciada, englobando, pelo menos, 33 
campos de atuação profi ssional, com 26 habilitações oferecidas por 72 instituições de ensino superior no Brasil, esse 
profi ssional vislumbra um potencial campo de trabalho com um nicho de mercado e pesquisa promissor. O biomédico 
apresenta amplo espectro de atuação, uma vez que domina conceitos da área biológica em associação com os conceitos 
médicos. Isso abre um conjunto de possibilidades a novas especialidades de estudos e integração nos variados campos 
e instituições de pesquisa. Cabe, para os próximos anos, aos biomédicos abrir os potenciais mercados de trabalho e 
contribuir para que Brasília seja um polo de tecnologia voltada para a área de saúde humana.

palavras-chave: perspectivas profi ssionais; novas fronteiras; tecnologia.
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PERSPECTIVAS DA ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA
SAÚDE DA MULHER NO DISTRITO FEDERAL

Monique Azevedo 
moniazewedo@hotmail.com
UniCEUB. Fisioterapia.

O trabalho da fi sioterapia tem ganhado destaque nos tratamentos relacionados à saúde feminina pela efi ciência e 
pela boa qualidade de seus resultados. Deve-se tal avanço à utilização de técnicas efetivas que procuram estar associadas à 
humanização no trabalho dispensado às pacientes. A fi sioterapia tem atuado, tanto de maneira preventiva quanto curativa, 
nas doenças que circundam o universo feminino, trazendo impacto positivo na qualidade de vida dessas mulheres. Os 
benefícios dos tratamentos são muitos, a começar por ser minimamente invasivos e contribuir com o conhecimento do 
próprio corpo, o que facilita a adesão ao tratamento. O trabalho é baseado em orientações comportamentais que educam 
e instruem a paciente a ter hábitos de vida saudáveis e em recursos manuais e eletroterápicos que auxiliam o bom 
resultado. A fi sioterapia tem muito a contribuir e, em conjunto com outras especialidades, tem corroborado, de maneira 
signifi cativa, o avanço dos resultados, proporcionando ganho em qualidade na saúde da mulher.

palavras-chave: fi sioterapia; saúde da mulher; uroginecologia.
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TRIBUTO: 30 ANOS DE VINÍCIUS DE MORAIS

Daniel Vanderley – naoedaqui@hotmail.com
Pedro Martins Paes Leme – peu.paesleme@gmail.com
UniCEUB – História

Este é um projeto de resgate da música popular brasileira, que se tem perdido através dos tempos. Os jovens deixam 
de ter interesse e contato com a produção musical feita no país. O objetivo é trazer aos alunos de ensino fundamental 
o gosto musical e a importância cultural, literária, poética e histórica em que Vinícius de Moraes viveu. A junção perfeita 
entre poesia e música pode ser considerada como grande arquivo histórico, pois sua obra expressa vivência política, 
cotidiano e romance. Ao apresentar o projeto Tributo: 30 anos de Vinícius de Moraes aos jovens, espera-se que possam 
enxergar o quão importante foi esse período vivenciado pelo poeta em acontecimentos históricos, como o regime militar e 
as lutas sociais. O período político da década de 60 traz à tona o movimento artístico vinculado à liberdade de expressão 
de idéias e, no campo político, à restauração da democracia por meio de vanguardistas e tropicalistas. Apresenta-se esse 
trabalho com intuito de expor, com clareza, o contexto histórico relecionado ao resgate do sentimento nacionalista, e, pela 
obra de Vinícius de Moraes, objetiva-se apreciar a boa música popular brasileira. 

palavras-chave: período histórico; Vinícius de Moraes; ensino fundamental.
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DESAFIOS DA PUBLICIDADE EDUCATIVA: LINGUAGEM E MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Profª. Ursula Diesel (ursuladiesel@gmail.com)
Profª. Mônica Prado (monica.prado@uniceub.br)
FATECS – Curso de Comunicação Social

O tema tem sido objeto de estudo das duas professoras integrantes do grupo de pesquisa do UniCEUB - Educação 
Superior e Comunicação. A professora Úrsula Diesel desenvolve estudos sobre a linguagem das campanhas publicitárias, 
e a professora Mônica Prado, sobre metodologia e técnica de medição de resultados, além da tradicional pesquisa 
de recall. As professoras incentivam os alunos a aproximar-se do tema, pois há diferenças conceituais e práticas em 
relação à publicidade comercial e institucional, presentes nos livros técnicos da área, que pouco ou quase nada tratam 
de campanhas educativas. Em 2009, durante congresso, a mesa-redonda desenvolvida sobre o tema despertou bastante 
interesse nos alunos, o que motivou a realização de palestra no evento Comunica de Bolso, no fi nal de 2009, e nova 
mesa-redonda na Semana de Comunicação, em abril de 2010, eventos de iniciativa da Coordenação de Comunicação 
de Social em parceria com o CACOS-DCE. O que as professoras têm realizado está descrito no blog Entre Cá e pode ser 
visto e lido no link: http://entreca.wordpress.com/.

palavras-chave: comunicação pública; publicidade de utilidade pública, campanha educativa.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

José Humberto Pires de Araújo (empresário)
Antônio Rocha (FIBRA)
Adalberto Valadão (SINDUSCON)
Marcelo Gagliardi (Curso de Administração de Empresa)
Administração – FATECS – UniCEUB 

A maturidade empresarial de Brasília é o tema deste painel, em que se evidencia a importância do setor produtivo 
numa região que convive com rótulo do serviço público. Analisam-se políticas públicas para alavancar o desenvolvimento 
econômico da região formada pelo Distrito Federal e entorno. Destacam-se as atividades que apresentam tendência 
de aumento da demanda nos próximos anos e as implicações desse contexto na formação do futuro profi ssional de 
Administração de Empresas, além das expectativas e das exigências do mercado de trabalho para os egressos do curso.

palavras-chave: Administração de Empresas; desenvolvimento econômico no DF; formação de profi ssionais em 
Administração de Empresas.
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POLO DE TECNOLOGIA E CIDADE DIGITAL

Paulo Rogério Foina (Ciência da Computação)
Abiézer Fernandes (Engenharia de Computação)
Ciência da Computação e Engenharia de Computação – FATECS – UniCEUB

Destaca-se a posição do Distrito Federal como centro de produção e consumo de Tecnologia da Informação, a 
implantação da cidade digital e as oportunidades de novos empreendimentos. Analisam-se políticas públicas para o 
segmento de Tecnologia da Informação, a formação profi ssional no contexto de mudanças profundas e continuadas e o 
perfi l do profi ssional exigido pelo mercado de trabalho aos egressos do curso.

palavras-chave: Tecnologia da Informação; polo de tecnologia; cidade digital.
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URBANISMO E QUALIDADE DE VIDA:
PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS 50 ANOS

Anamaria de Aragão Costa Martins
FATECS – UniCEUB – Arquitetura e Urbanismo
aragao.anamaria@gmail.com

Os desafi os para o crescimento de Brasília e a manutenção da qualidade de vida dos seus habitantes demandam 
políticas públicas para o ordenamento urbano. Analisam-se aspectos da formação de profi ssionais em Arquitetura numa 
cidade com as particularidades da capital federal. Enfatiza-se o perfi l do profi ssional exigido pelo mercado de trabalho 
para os egressos do curso.

palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo; ordenamento urbano; qualidade de vida.
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A BOA FÉ OBJETIVA E A SUPERAÇÃO DA ÉTICA JURÍDICA TRADICIONAL

 Danilo Porfírio de Castro Vieira
UniCEUB – Centro Universitário de Brasília
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais
Curso de Direito
dapocavi@yahoo.com.br

A ética está em crise, não apenas em Brasília, mas também no pensamento ocidental. Gradualmente o parâmetro 
Iluminista de ética procedimental, fundada na racionalidade epistemológica, preenche espaços onde, outrora, imperavam 
valores, uma ética materialmente perceptível. A ética deixa de ser uma expressão de virtude no seu sentido aristotélico, 
pautada em ideias, como equilíbrio, alteralidade e serviço. Na concepção kantiana, seria resultante de um estado de 
esclarecimento, de uma conjugação entre a vontade livre e a racionalidade epistemológico-procedimental, voltada para 
o indivíduo em si, ou seja, a autorresponsabilidade. A ética perde o sentido do “outro” em função do império do “eu”. 
Este parâmetro é evidente na criação do direito. A racionalidade científi ca, condicionadora da conduta, também está 
presente no pensamento jus positivo de Hans Kelsen. Licitude está intimamente ligada à racionalidade procedimental. 
Exemplo disto é a concepção de boa-fé, que era sinônimo de virtude de conduta nas relações contratuais. Ser honesto, 
reto, probo com a outra parte, mas com a boa-fé objetiva; a lealdade torna-se negociada. Mas, surgem questões, sobre 
o que signifi ca a lealdade objetiva, se seria um padrão jus positivo, sobre quais os critérios existentes na substituição 
de parâmetros, como fi delidade interpessoal, honestidade e retidão, se a lealdade seria destinada ao sistema normativo. 
Esses problemas não se restringem ao contrato ou ao direito, mas à concepção de cidadania moderna.

palavras-chave: ética; norma; fi delidade; lealdade.
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A FUNÇÃO SOCIAL DA ADVOCACIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Profº Adilson de Lizio
UniCEUB – Centro Universitário de Brasília
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais
Curso de Direito 
delizio@correioweb.com.br

A atividade do advogado é essencialmente social e tem sua importância pelo caráter de munus público do qual 
é revestida. No Estado Democrático de Direito, ele é o seu instrumentalizador, a quem cabe a defesa da ordem jurídica, 
da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais e dos ideais da Justiça. Assim, o seu 
trabalho é indispensável para garantir uma sociedade livre, justa e solidária. O seu envolvimento com questões de ordem 
social, a defesa das liberdades públicas e individuais e da ordem jurídica dão à profi ssão caráter peculiar, diferenciando-a 
das demais atividades, embora todas detenham inquestionável e indiscutível importância para a sociedade e para cada 
cidadão que a ela se acha integrado. A Constituição Federal, em seu artigo 133, e a Lei nº 8.906, de 4 de julho  de 1994 
(Estatuto da Advocacia e da OAB), contemplam a atividade como privilégio de exercer serviço público e função social, 
devendo o interesse individual de patrocinar causas estar revestido pelo interesse social, ou seja, subordina-se à elevada 
função pública que exerce. No contexto contemporâneo, onde é intenso o debate da responsabilidade social que se 
refl ete na luta interminável pela liberdade, pelo direito, para obstar um arbítrio, travada no dia a dia nos corredores do 
foro, perante os tribunais, nas salas de audiência, no diálogo com as partes, a cada dia, é um desafi o maior a tarefa de 
servir à Justiça.

palavras-chave: advocacia; função social; responsabilidade social.
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ANATOMIA DO PODER NO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE 
DOS CASOS CONCRETOS DA ÁFRICA NEGRA E O DISCURSO VELADO PARA A CONCRETIZAÇÃO DA 
JUSTIÇA PENAL SUPRANACIONAL COMO INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO DOS PAÍSES DE CENTRO 

EM DETRIMENTO DOS PAÍSES PERIFÉRICOS

José Carlos Veloso Filho
UniCEUB – Centro Universitário de Brasília
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais
Curso de Direito
zveloso@gmail.com

A pesquisa em comento parte da constatação de um fato que ocorre no Tribunal Penal Internacional. Sob a 
perspectiva empírica, é possível verifi car que, nos casos submetidos à jurisdição penal supranacional, apenas cidadãos 
da África negra (Uganda, Congo, República da África Central, Sudão e Quênia) são alvo das ações da Corte.  São países 
sem nenhuma expressão econômica, política ou social na órbita mundial, o que parece sugerir, à luz das categorias do 
exercício, da circulação, da produção e da manutenção do poder, elaboradas por Michel Foucault e Pierre Bourdieu, que 
o Tribunal Penal Internacional é um instrumento de dominação dos países de centro em detrimento dos periféricos, tendo 
como discurso velado a promoção da paz mundial. Busca-se a compreensão sociojurídica do fenômeno apontado com 
base no marco teórico proposto, além de examinar-se que o Tribunal Penal Internacional visa disseminar a produção, a 
circulação e a reprodução de saberes tecnológicos que são possíveis instrumentos de dominação dos países de centro 
em relação aos periféricos.

palavras-chave: Tribunal Penal Internacional; dominação; África negra.
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DIREITOS HUMANOS E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Maria Heloisa Cavalcante Fernandes
UniCEUB – Centro Universitário de Brasília
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais
Curso de Direito
mheloisafernandes@gmail.com

A descoberta de novas tecnologias e a expansão alcançada em vários segmentos da sociedade, em especial no 
que diz respeito à defesa dos direitos humanos, não têm sido sufi ciente para afi rmar que a igualdade proposta na Carta 
Universal dos Direitos Humanos fi nalmente foi alcançada. Em todo o mundo, ainda são veiculadas notícias acerca da 
violência de gênero, não só no ambiente doméstico, mas também pelos membros da sociedade, seja pela fala agressiva, 
seja pela discriminação no trabalho. São muitas as formas de violência impostas ao gênero feminino, e, como meio de 
combater tal prática, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Lei Maria da Penha.

palavras-chave: sociedade; direitos humanos; violência.
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FORMAÇÃO COSMOPOLITA NO ENSINO JURÍDICO

Rudhra Gallina
UniCEUB – Centro Universitário de Brasília
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais
Curso de Direito
rudhragallina@gmail.com

Pretende-se abordar a questão do cosmopolitismo na formação jurídica, com base nos referenciais contemporâneos 
da discussão, dando destaque para o pensamento da desconstrução de Jacques Derrida, mas sem perder de vista 
os clássicos, como Kant. A idéia é pensar a incondicionalidade da “lei da hospitalidade”, tal como desenvolvida no 
pensamento de Derrida, reconhecendo sua herança no pensamento de Emmanuel Lévinas. Trata-se de um imperativo 
como direito de denunciar e combater as manifestas insufi ciências da hospitalidade política ou cosmopolita do estágio do 
Estado-nacional em sua pretensa universalidade. Assim, busca-se compreender o que clama Derrida, ao pedir um esforço 
para pensar mais além o projeto cosmopolita, que denuncia a injustiça intrínseca ao modelo político que não atende ao 
imperativo, ou o princípio da hospitalidade incondicional, proposto pelo pensamento de Lévinas. 

palavras-chave: cosmopolitismo; diversidade; tolerância.
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HERMENÊUTICA DE VALORES E DIREITOS FUNDAMENTAIS

 Henrique Smidt Simon
UniCEUB – FAJS – Direito
henrique.s.simon@gmail.com

O Supremo Tribunal Federal adota como princípio constitucional implícito o princípio da proporcionalidade baseado 
nos subprincípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. Em situações de confl ito de 
valores constitucionais, a proporcionalidade deveria possibilitar a ponderação dos valores, mostrando qual deve prevalecer 
e qual deve ser reduzido no caso concreto, sem ser eliminado. Dois julgados interessantes para a análise da questão 
são a ADIN contra a lei de biossegurança (ADIN 3526) e o caso da discussão sobre a anencefalia que chegou à corte. 
Nesses casos, fi ca clara a difi culdade de lidar-se com a ponderação de valores, o cálculo sobre o valor preponderante 
e a consequência da aplicação dessa técnica hermenêutica: a arbitrariedade em julgamentos que tratam de direitos 
fundamentais. Identifi cadas essas difi culdades, é necessário perquirir sobre como é possível a crença sobre a viabilidade 
de identifi cação de “valores mais valiosos”, ainda que para o caso concreto, e por que ela não é possível no plano 
da epistemologia jurídica atual. Para isso, parte-se da identifi cação de uma crença em valores compartilhados como 
pressupostos para um diálogo, como essa crença só é viável com a pressuposição da ideia de nação como pano de fundo 
não esclarecido e como esse modelo tem a difi culdade de lidar com o problema do pluralismo. Assim, procura-se mostrar 
a diferença entre princípios e valores por meio da retomada do constitucionalismo clássico.

palavras-chave: valores; princípios; hermenêutica; direitos fundamentais; Supremo Tribunal Federal.
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O USO EGOCÊNTRICO DOS RECURSOS NATURAIS
E RESPONSABILIDADE INTERGERENCIAL

Professora Márcia Leuzinger
UniCEUB – Centro Universitário de Brasília
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais
Curso de Direito
marcia.leuzinger@uol.com.br

A história da degradação ambiental do planeta Terra, em razão de ações antrópicas, não é recente. Desde que 
o homem aprendeu a usar a lança e a controlar o fogo, começou a produzir impactos mais signifi cativos ao ambiente 
natural do que o produzido pelas demais espécies. Isso ocorreu, porque a inteligência humana permite que os homens 
alterem o ambiente em que vivem para atender às suas necessidades ou interesses, acarretando modifi cações que não 
são absorvidas pelos ecossistemas, gerando sua ruptura. Quanto mais as tecnologias se tornam sofi sticadas, maiores 
têm sido os impactos ambientais, pois, ao contrário do que se pode pensar, as novas tecnologias têm gerado mais 
problemas ambientais do que soluções. Desse modo, temas, como aquecimento global, degradação da camada de 
ozônio, escassez de recursos hídricos, perda em massa de biodiversidade, desertifi cação, poluição, entre outros, geram 
riscos para as futuras gerações, que receberão um planeta que não lhes proporcionará, se nada for feito, qualidade 
de vida desejável. Por essa razão, um dos princípios que regem o direito ambiental é o acesso equitativo aos recursos 
naturais, que abrange a equidade intergeracional no sentido de que as gerações presentes devem proporcionar àqueles 
que não nasceram um ambiente que lhes permita, ao menos, ter a mesma qualidade de vida que se tem atualmente e, 
de preferência, melhor. Para tanto, medidas urgentes de contenção de ações degradantes, de restauração do ambiente 
degradado e de compensação dos danos ambientais produzidos devem ser tomadas.

palavras-chave: impacto ambiental; equidade intergeracional; recursos naturais.
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OS TRIBUNAIS SUPERIORES E O MANEJO DOS DIREITOS DIFUSOS

Álvaro Luis de Araujo Ciarlini
UniCEUB – FAJS – Direito
alvaro.ciarlini@uol.com.br

O trabalho diário dos juristas encontra-se cercado de desafi os, como o de defi nir e identifi car os fenômenos 
geradores de repercussão no mundo jurídico. Em linhas gerais, o direito é comumente tratado sob dois diferentes 
aspectos, sendo o primeiro o alusivo a um processo de adaptação social, dada a necessidade de organização e solução 
dos confl itos intersubjetivos no seio da sociedade. Há outro que deve merecer destaque, qual seja, a ciência do direito 
histórico-hermenêutica, que pretende investigar os fenômenos jurídicos, produzir e ordenar o conhecimento necessário 
para sua correta compreensão. O problema primordial a ser enfrentado pelos estudiosos consiste em identifi car, com a 
clareza necessária, a natureza das relações e lidar com o universo conceitual dos temas concernentes ao conhecimento 
jurídico. Para desincumbir-se desse mister, é essencial que o estudante aprofunde não só o conhecimento dogmático 
das disciplinas, mas também defi na sua linha de pesquisa e elabore corretamente seus problemas com base na correta 
percepção dos fenômenos examinados. Isto permitirá a adequada eleição das hipóteses explicativas que orientarão a 
estrutura da pesquisa e colaborarão para o efi ciente desenrolar do estudo como atividade refl exiva.

palavras-chave: juristas; sociedade; hermenêutica.
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PESSOAS, GARANTIAS E A RESPONSABILIDADE CIDADÃ

Ivan Cláudio Pereira Borges
Prof. Mst. Jurídico-Filosófi cas Faculdade de Direito Universidade de Coimbra-Pt
Filosofi a do Direito – UniCEUB

O processo de construção democrática no Brasil por meio do projeto neoliberal provocou consequências do alargamento 
da democracia, tais como: criação de espaços públicos, crescente participação da sociedade civil nas discussões e na 
tomada de decisão. Nesse sentido, analisa-se a emergência de um Estado mínimo e a isenção progressiva do seu papel 
garantidor de direitos; a necessidade de uma sociedade civil ativa e propositiva; as experiências cidadãs perversas; a nova 
noção de cidadania. Para tanto, temas, como movimentos sociais, novas demandas e novos direitos, o indivíduo numa 
sociedade hipermoderna emergem e merecem exame. Por sua vez, consideram-se os seus desdobramentos: a incerteza do 
futuro e a certeza do direito; os paradoxos da temporalidade; o risco e a contingência de uma sociedade hipercomplexa; a 
exigência da formação de um sistema jurídico dinâmico; o direito como subsistema social. 

palavras-chave: nova cidadania; hipermodernidade; complexidade social; certeza do Direito.
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PROPRIEDADES, CONTRATOS E VALORES COMUNITÁRIOS

Rodrigo Fernandes  de M. Ferreira
UniCEUB – FAJS – Direito
rodfernandes@hotmail.com

O Direito Civil passa por reformulações paradigmáticas que implicaram, sobretudo, a aplicação, no atual Código 
Civil, da Teoria da Função Social para as relações privadas, em especial no que diz respeito aos contratos, às relações 
familiares e à propriedade, com esteio em valores, como a ética e a socialidade. Por outro lado, na esteira das modernas 
Teorias de Justiça, ressalta-se a importância dos valores comunitários, isto é, da análise de conceitos, como certo ou 
errado, bom ou mau, na consecução das relações sociais e jurídicas em sociedade. Assim, diante das tensões entre 
liberdade e igualdade, busca-se, na democracia, a resposta moral de participação efetiva de cidadãos esclarecidos, 
consagrando os princípios constitucionais e os direitos fundamentais, tendo a autonomia como fundamento dos direitos 
subjetivos. A autonomia privada é resgatada como valor fundante, associada à elaboração de teorias sobre a justiça e 
os modos de garantir a coexistência de direitos entre os cidadãos, não sendo sufi ciente o mero reconhecimento formal 
das liberdades. O novo contratualismo, em bases universalistas ou comunitaristas, como proposto em obras, como as 
de John Rawls, Ronald Dworkin, e Jungen Habermas, reconhece e assegura o pluralismo de idéias que é inerente à 
democracia, em contexto de intersubjetividade, em que os projetos de vida são balizados na vinculação entre autonomia 
e justiça, de modo a não prejudicar os interesses dos demais da comunidade, permitindo a construção de uma sociedade 
justa. A palestra em questão propõe-se a correlacionar esses conceitos espraiados no Código Civil, à luz da denominada 
constitucionalização das relações privadas, com teorias que salientam a importância de construir, no ambiente do Estado 
Democrático de Direito, contribuições ao debate sobre a autonomia humana e o ideário de avançar além das liberdades 
formais, alcançando as liberdades materiais.

palavras-chaves: contratos; propriedade; ética; democracia.
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EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
CONVIVENDO COM A ADOLESCÊNCIA: ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS

Marília de Queiroz Dias Jácome
Psicologia, FACES, UniCEUB
marilia.jacome@uniceub.br
Magda Verçosa de Carvalho Branco
Psicologia, FACES, UniCEUB
magda.vercosa@uniceub.br

O projeto Educação para a saúde constitui-se em uma ação de extensão do curso de Psicologia da Faculdade de 
Ciências da Educação e Saúde – FACES, do Centro de Universitário de Brasília – UniCEUB, realizado por 21 alunos de 
Biomedicina, Educação Física, Fisioterapia e Psicologia, orientados e supervisionados por duas professoras de Psicologia. 
Os acadêmicos envolvidos foram treinados para atuar como facilitadores de atividades realizadas com adolescentes e pré-
adolescentes de um abrigo de Taguatinga, DF e de um colégio privado do Plano Piloto. O objetivo é realizar trabalhos que 
perpassam temas relativos ao desenvolvimento integral nessa etapa da vida, envolvendo aspectos físicos e psicossociais 
sobre questões de gênero, papéis sexuais, relação entre puberdade e adolescência, atividade física e alimentação saudável, 
no sentido da promoção do bem-estar e da qualidade de vida individual e social. O método de trabalho escolhido utilizou 
atividades que propiciassem a livre expressão e a interação entre os alunos participantes e a clientela. Nesse sentido, 
realizaram-se ofi cinas, discussão de fi lmes, debates, palestras interativas, colagens, redação, entre outras atividades. 
Os resultados obtidos revelaram que a metodologia se mostrou adequada ao trabalho com adolescentes, visto que 
favoreceu a participação e a expressão, o que sugere a continuação desse projeto para o aprofundamento de temas 
relativos à prevenção ao uso de drogas, saúde sexual e reprodutiva, relacionamentos interpessoais, respeito às diferenças 
e motivação para os estudos. Os adolescentes dos dois grupos demonstraram interesse e desinibição na realização das 
atividades propostas, principalmente aquelas que proporcionam a livre expressão, com destaque para a dramatização e 
a redação. Ao longo do projeto, os alunos facilitadores foram preparados para atuar adequadamente. Isso exigiu deles 
uma revisão permanente dos próprios sentimentos e atitudes frente aos temas, de modo a poder desenvolvê-los junto aos 
adolescentes, tais como: aceitar a própria sexualidade e a dos demais; pôr em prática sentimentos e atitudes de igualdade 
entre os gêneros; respeitar diferenças individuais e socioculturais; superar mitos, preconceitos e tabus sexuais; dispor de 
informação científi ca sobre o assunto em discussão; ser tolerante, democrático, participativo, empático e comunicativo. 
Houve por parte da direção das instituições envolvidas manifestação de interesse em continuar o projeto com o mesmo 
grupo de adolescentes, visando ao trabalho que propicie a maturidade psicossocial e a melhor convivência nos diferentes 
espaços. A avaliação fi nal dos acadêmicos destaca o projeto como estimulador da cidadania e da responsabilidade 
social promovida pela inserção em diferentes realidades socioeconômicas com a compreensão do papel profi ssional nos 
aspectos de prevenção e promoção de saúde. 

palavras-chave: saúde; educação; adolescência; responsabilidade social; cidadania.
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ADOTE UMA ESCOLA

Dimensão Pedagógica – Profª. Silvana Maria Silva Iunes
pedagogia@uniceub.br
Dimensão Administrativa – Profª Magda Verçosa Carvalho Branco
labocien@uniceub.br
Magda Verçosa Carvalho Branco Silva

A parceria do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB com a Escola Classe 708 Norte – EC-708/Norte, no 
decorrer do 1º semestre de 2010, estimulou trocas de saberes por meio de ações pedagógicas e administrativas. O 
convênio estabelecido com o Governo do Distrito Federal - GDF gerou este projeto que visa à mediação no desenvolvimento 
de ações de extensão institucionalizadas e atividades práticas relacionadas às disciplinas dos cursos da Faculdade 
da Educação e da Saúde – FACES e de outros cursos deste Centro Universitário. As propostas auxiliam a formação 
pedagógica de alunos e professores da escola, além de cooperar com o desenvolvimento profi ssional, auxiliar a formação 
da identidade social e de praticar os princípios da responsabilidade social nos acadêmicos. Destaca-se que a escola é 
utilizada como espaço de aprendizagem prática, o que permite ampliar, a cada semestre, a inserção de alunos de outros 
cursos do UniCEUB, além dos da FACES. Houve a participação dos acadêmicos de Direito por meio do Núcleo de Extensão 
e Atividades Complementares – NEAC. Entre as atividades pedagógicas realizadas, destacou-se o projeto de Educação 
Física com a realização de ofi cinas semanais, que, além dos processos lúdicos, trabalhou a aquisição de temas relativos 
à educação e à saúde, à cooperação, à disciplina e à responsabilidade. O curso de Nutrição ofereceu aulas práticas, nos 
Laboratórios de Educação e Saúde - LABOCIEN do UniCEUB, voltadas para aquisição de saberes sobre a alimentação 
saudável, higiene e hábitos seguros na cozinha. O curso de Enfermagem incluiu ofi cinas voltadas para a busca de hábitos 
saudáveis por meio do ensino de ações preventivas aplicadas às crianças da escola e aos pais. O curso de Fisioterapia 
realizou atividades laborais aplicadas aos funcionários da escola. Os professores da EC708-Norte foram contemplados 
com aperfeiçoamento na área de matemática. O Colégio do CEUB participou por meio da apresentação do coral. Foi 
bastante relevante a atuação do curso de Direito na Semana da Saúde, evento realizado nas escolas públicas do Brasil, 
com apresentação de peça teatral, cujo tema foi o bulling, em que compareceram alunos, pais e professores da EC-708/
Norte. Destacam-se as palestras sobre água, direito do consumidor, reciclagem, diversidade e inclusão na comunidade 
escolar e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o atendimento jurídico no processo preventivo. No encontro, 
o curso de Psicologia esclareceu questões relacionadas à sexualidade na criança, e o curso de Biologia apresentou a 
exposição de animais da fauna do cerrado. As ações administrativas foram realizadas ao longo de todo o semestre, 
como a manutenção do jardim, do parquinho infantil e de outras necessidades essenciais relativas à estrutura física 
da escola. Houve doações de computadores e impressoras e de mantimentos alimentícios para elaboração de lanches 
festivos. As ações realizadas pelo UniCEUB promoveram benfeitorias tanto na parte pedagógica como na administrativa, 
por meio dos projetos de extensão e de ações voltadas para a complementação de carga horária. A direção da EC–708/
Norte apresentou relatório sobre as atividades do 1º semestre de 2010, manifestou desejo de continuidade da parceria 
e informou que as atividades realizadas pelo UniCEUB estão no site ofi cial do GDF. Conclui-se que ambas as instituições 
trocaram conhecimentos que favorecerão o desenvolvimento educativo, social e profi ssional de todos os atores envolvidos.

palavras-chave: parceria; ações; instituições. 
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ADOTE UMA NASCENTE

Francisco Chagas Barradas
FACES
Geografi a
francisco.barradas@uniceub.br; francisco.barradas@bcb.gov.br 
Alunos voluntários: Henrique la Terra Tavares – monitor, Renan Smith Penido Louzada – monitor, Akilla dos Santos 
Vaz, Amadeus Ramos Pescadinha, Amanda Matos Esteves Ferreira, Amoz da Silva Nunes, Barbara Raquel de Paiva 
Mathias, Benilson Pereira de Sousa , Bruno Schluter Vasconcelos, Bruno Urbino Talhacolo, Caetano Antunes Ruas 
de Menezes, Camila Vieitas Pereira, Carla Regina de Mendonca dos Santos, Catarina Maria de Jesus Santana, 
Cristino Medeiros de Souza, Daniel Santos de Oliveira, Debora Arruda L. Canjerana, Eduarda Carolline Pacheco 
Marques, Eva Janny Fernandes Saraiva Silva, Fabiano Ferreira dos Santos, Fabrícia Rodrigues de Souza, Felipe 
Teixeira de Paiva Citon, Gabriel Guimaraes dos Santos, Gabriel Phillippi de Oliveira Coan, Genilza Melo Nunes, 
Gerlenia Szervinsk Pereira, Gracileuza Gomes Fonte Boa, Gustavo Persoli Cavalcante, Gustavo Vasconcelos Araújo, 
Herberth Avilez Norberto da Silva, Izanete Francisco Gualberto, Izeiro Rodrigues Coutinho, Jean Carlos Ferreira de 
Alencar, Jenaina Alves Feitosa, Juliana Alves Missiaggia, Júnior César Pereira Rodrigues, Karina Serra Silvestre, 
Laís de Souza Lima, Laís Rakel Cavalcante Borba, Leandro Ribeiro Mello, Leila Melo da Fonseca, Lucas Francisco 
da Silva, Lucio Correia Guimarães, Luiz Carlos Fonte Bôa, Marcelo Andrade Porcidonio Silva, Maria Ferreira de 
Souza, Mozar José Duarte Filho, Rafael Miranda de Vasconcelos, Rayana Lustosa da Costa Barros, Rayana Pereira 
dos Santos, Renata Costa e Silva, Renato do Nascimento Pinto, Ricardo Paysano Marrocos Júnior, Taiane Pestana 
Aragão, Tamara Silva Farias, Thales Bueno Piva, Vitor Corrêa Pinho e Wesley Brito da Silva

Alunos bolsistas:
Luiz Cláudio Souza Fidalgo e Israel Nogueira 

O projeto envolve atividades de monitoramento da qualidade da água e de avaliação de impactos ambientais 
de nascentes nas regiões administrativas do Distrito Federal, realizadas periodicamente por docentes e discentes do 
Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, dos cursos de Geografi a, Biologia, Pedagogia e História. Visa manter as ações 
iniciadas no ano de 2001, na Secretaria Especial do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, atual Instituto Brasília 
Ambiental – IBRAM, que buscam a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos. As atividades desenvolvidas 
possibilitam a recuperação das nascentes que foram adotadas e encontram-se bastante degradadas. Entre o conjunto de 
medidas para redução de impactos, está o plantio de mudas nativas do cerrado, a análise física, química e biológica da 
água, o cadastramento e a observação das espécies vegetais, animais e o registro de plantas e animais invasores. Outra 
ação importante é a descrição e a adoção de medidas e ações mitigadoras cabíveis aos órgãos públicos e aos adotantes 
que propiciam a melhoria das Áreas de Preservação Permanentes-APPs. O trabalho consiste em visitas mensais e 
levantamentos das nascentes e é desenvolvido alternadamente, de forma a contemplar todas elas durante um semestre.

palavras-chave: monitoramento; nascentes; hidrografi a; bacias.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ESCOLA

Carla Tavares de Moraes Sarmento
Alunos: Silleymann Ribeiro dos Santos

Tâmara Papa Rodrigues
Lorena Araújo de Freitas
Cristiane Raquel Ferreira dos Santos
Julia Azevedo Rios Silva
Paulo Henrique Mendes
UniCEUB, FACES, curso de Nutrição
nutricionistafabiola@gmail.com

A alimentação e a nutrição constituem requisitos para a promoção da saúde, possibilitando a afi rmação plena 
do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade de vida e cidadania. Estratégias para o alcance 
da alimentação saudável baseiam-se, principalmente, no crescimento do número de casos de sobrepeso e obesidade 
nas últimas décadas, também entre as crianças e os adolescentes, o que se tem revelado um quadro epidemiológico 
preocupante acerca do grupo das doenças e dos agravos não transmissíveis. Diante disso, a educação nutricional 
constitui importante estratégia de ação em saúde pública e faz parte das atividades do nutricionista em todos os campos 
de atuação. A Organização Mundial de Saúde considera a escola importante espaço para a promoção de saúde, não só 
como provedora de conhecimentos, mas também como local estratégico para prática de estilos de vida saudáveis, como 
a alimentação saudável e a atividade física. Em vista disso, o presente projeto proporcionou a realização de três iniciativas 
durante o primeiro semestre de 2010, sendo duas direcionadas aos alunos do ensino fundamental matriculados na 
Escola Classe 708 Norte e uma na creche fi lantrópica Casa da Mãe Preta do Brasil. A primeira atividade foi a realização 
da antropometria de 50 crianças de 1 a 5 anos de idade matriculadas na creche Casa da Mãe Preta do Brasil, com o 
objetivo de verifi car o estado nutricional; foi observada melhora em relação ao segundo semestre de 2009, obtendo-se 
3% crianças com baixo peso, 69% eutrófi cas e 28% com excesso de peso. Após a análise dos dados, foi entregue aos 
responsáveis uma carta, constando o estado nutricional da criança e algumas orientações; as que apresentaram risco 
foram encaminhadas ao ambulatório da Clínica-Escola de Nutrição do UniCEUB. A segunda atividade foi realizada por 
ocasião do evento Semana de educação para a vida, promovido pela Escola Classe 708 Norte, em que foi feita uma 
dinâmica, cujo objetivo era verifi car os tipos de alimentos ingeridos pelos alunos usualmente e passar informações sobre 
a alimentação saudável. Primeiramente, as crianças foram instigadas a desenhar os alimentos que faziam parte de seu 
desjejum e almoço; posteriormente, em conjunto, foram discutidos os hábitos alimentares dos alunos, e foram passadas 
informações sobre como deveriam ser as refeições. A terceira atividade foi a realização de uma ofi cina educativa destinada 
a 20 alunos da segunda série da Escola Classe, com objetivo de mostrar que a refeição saudável pode ser saborosa; houve 
uma atividade prática em uma cozinha experimental, envolvendo a elaboração de lanches saudáveis e de fácil execução. 
Foram testadas previamente e preparadas no dia da ofi cina as seguintes receitas: vitamina de abacate, vitamina de 
banana com aveia e mel, sanduíche saudável e uva no palito. Os alunos voluntários do curso de Nutrição do UniCEUB, 
sob supervisão da docente responsável pelo projeto, deram breve explicação sobre hábitos alimentares saudáveis. Após 
isso, ensinaram aos participantes o preparo das receitas; em seguida houve a degustação. A atividade teve repercussão 
positiva entre as crianças, as quais se demonstraram participativas e interessadas. Dessa forma, durante o semestre, todo 
o cronograma foi cumprido com êxito. As estratégias elaboradas pelos alunos voluntários atingiram os objetivos propostos. 
Para o próximo semestre, será dada continuidade às ações de educação nutricional, direcionadas aos alunos do ensino 
fundamental da escola pública, e serão realizadas as atividades de antropometria desses e dos alunos da creche Casa da 
Mãe Preta do Brasil, como forma de monitorar o estado nutricional das crianças e avaliar a necessidade de intervenção.

palavras-chave: promoção da saúde; educação nutricional; ambiente escolar.
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ATENDIMENTO LABORATORIAL A LARES DE IDOSOS

Fernanda Vinhaes de Lima
Faculdade de Ciências da Educação e da Saúde – FACES 
Centro Universitário de Brasília – UniCEUB 
biomedicina@uniceub.br
Tatiana Karla dos Santos Borges

Este projeto tem como meta oferecer exames laboratoriais a duas entidades fi lantrópicas que acolhem idosos 
carentes: o Lar São José e o Lar Bezerra de Menezes, ambos localizados em Sobradinho/DF. O público-alvo são idosos 
com idade entre 60 e 90 anos. Além do caráter humanitário, o projeto envolve alunos de Biomedicina na rotina laboratorial 
que começa na coleta, onde há a oportunidade de interação com os idosos atendidos, trazendo experiência de convivência 
comunitária. Os exames oferecidos na rotina são: hemograma, tipagem sanguínea, perfi l lipídico, perfi l renal, glicemia, 
avaliação de urina e pesquisa parasitológica em fezes. Os alunos do curso de Biomedicina participaram de todas as 
etapas: coleta, manipulação laboratorial e liberação de resultados. Isto trouxe grande contribuição à formação acadêmica 
e oportunidade ímpar de relacionar os conhecimentos teóricos às atividades práticas com as devidas supervisões. O 
projeto teve início em agosto de 2006 e já realizou mais de 600 atendimentos. Alguns idosos já foram atendidos mais 
de uma vez, mostrando a importância do acompanhamento aos pacientes. Os exames foram realizados como previsto, 
de acordo com as amostras biológicas possíveis de ser coletadas, e os resultados foram encaminhados aos lares, para 
as devidas providências que são de responsabilidade da equipe médica. Entre os 75 pacientes atendidos apenas neste 
semestre, foram detectadas alterações em todos os exames bioquímicos, nos quais as mulheres tiveram índices superiores 
aos homens em todos os parâmetros avaliados. Os resultados mostram idosos que necessitam de acompanhamento 
laboratorial constante para prevenção de complicações metabólicas. Além do atendimento aos idosos, o projeto já rendeu 
alguns trabalhos de conclusão de curso, apresentados em congressos científi cos de análises clínicas.

palavras-chave: idosos; exames laboratoriais; lares assistenciais.
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NUTRIÇÃO

Carla Tavares de Moraes Sarmento
UniCEUB – FACS – Nutrição
 carlatms@gmail.com 
Alunos:
Thais Nara do Nascimento Ledes Dematte 
Thatiane dos Reis Fróes Nunes
Thiago Evangelista Neto

O Atendimento Ambulatorial de Nutrição foi proposto pela Associação dos Docentes do Ensino Superior do UniCEUB 
– ADESU com o objetivo de prestar orientação a funcionários, professores e alunos. O trabalho ocorre desde maio de 
2005, às segundas e quintas-feiras, das 14 às 18 horas. Neste ano, o projeto de extensão contou com a participação de 
três alunos voluntários do quinto e do sexto semestres que estão em contato com os pacientes. Os participantes foram 
selecionados e devidamente treinados na clínica-escola do UniCEUB pela orientadora do projeto. O material utilizado 
para os atendimentos foi elaborado por alunos estagiários e consta de informações pessoais, dados antropométricos, 
anamnese alimentar e frequência de consumo alimentar. Foram atendidos alunos, professores funcionários do UniCEUB, 
além de membros da comunidade externa, totalizando 35 pacientes. As consultas de retorno são quinzenais ou mensais, 
dependendo da necessidade do paciente. Com isso, é possível perceber variações na alimentação, prática de hábitos 
inadequados e carência nutricional. As orientações foram baseadas em metas que objetivavam melhorar signifi cativamente 
a alimentação e a qualidade de vida. De maneira geral, os pacientes procuram o atendimento mais em função da vontade 
de modifi car seus hábitos alimentares do que em razão de sobrepeso ou obesidade, o que mostra a mudança na 
percepção das pessoas atendidas com relação à importância da alimentação saudável. Este projeto possibilita aos alunos 
a oportunidade de praticar conhecimentos sobre Nutrição; além disso, durante cada consulta, verifi ca-se a necessidade 
de respeitar a cultura e o momento de cada paciente, suas aspirações e expectativas relacionadas ao atendimento. Diante 
dos resultados expostos, conclui-se que existe a necessidade de ampliar a abrangência do Atendimento Ambulatorial de 
Nutrição com o intuito de prevenir as doenças crônicas não transmissíveis cujo fator de risco é a inadequação alimentar. 
Cabe aos futuros profi ssionais da saúde compreender e motivar os pacientes para que percebam a importância de 
hábitos alimentares saudáveis e, no momento em que se sentirem preparados, terem atitude e decisão de mudar. Espera-
se a continuidade desse projeto que promove ações de melhoria da qualidade de vida.

palavras-chave: Orientação nutricional; avaliação antropométrica; reeducação alimentar.
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ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA EM SAÚDE MENTAL 

Marcelo Guimarães Boia do Nascimento
UniCEUB – FACES - Educação Física e Psicologia
Marcelo.Boia@uniceub.br
Tania Inessa Martins de Resende
Claudia Ferez
Alunos:
Alex Ulhoa Silva 
Marcos da Silva Bulhão
Rommel Ricardo Corrêa Barboza
Tamires Damiana Henrique da costa
Taisa Fernanda Gonçalves de Faria Laves
Thainá Santos Lima
Wanderson Vasconcelos

A realização deste projeto possibilitou aos pacientes e usuários do Hospital São Vicente de Paulo e do Centro de 
Atendimento Psicossocial II de Taguatinga o resgate do sujeito por meio da vivência da sua corporeidade, mediante prática 
de atividades físicas e esportivas que auxiliaram o tratamento dos usuários. Essa iniciativa contribuiu signifi cativamente 
para a recuperação e a integração deste grupo social, já que trouxe benefícios para a saúde nas dimensões biológica, 
psicológica e social, pois a problemática que caracteriza o sofrimento psíquico grave tem suas raízes nestas três dimensões 
humanas. Além disso, o aprendizado de conhecimentos práticos relacionados às atividades físicas e esportivas permitiu 
aos usuários apropriar-se de conteúdos da cultura corporal da sociedade, o que contribuiu para formação da cidadania.

palavras-chave: atividade física; qualidade de vida; saúde mental.
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CALOURADA ESPORTIVA
PRATIQUE SAÚDE POR ESPORTE

Daniel Vasconcelos Veloso 
UniCEUB - Núcleo de Esportes
esportes@uniceub.br
Alunos: 
Sérgio Adriano Gomes
Diego Antonio Candido Couto

A Calourada Esportiva do UniCEUB é o evento de recepção do Núcleo de Esporte aos alunos ingressantes na 
Instituição. Com a prática de várias modalidades em apenas um dia, 300 calouros participam de competições de futsal, 
futebol society, voleibol, queimada e basquetebol. Além disso, as turmas podem utilizar a piscina e conferir apresentações 
especiais de esgrima, karatê e capoeira. Visando incentivar a participação dos discentes na atividade, o Núcleo de 
Esportes reuniu-se com os representantes de cada turma do 1º semestre, de cada curso e dos três turnos, para premiar 
os mais participativos nas modalidades esportivas. Na organização e na logística de execução do evento, colaboraram os 
alunos de Pedagogia dos Esportes Coletivos, do 2º semestre do curso de Educação Física.

palavras-chave: esportes; integração; calouros.
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CICLO DE PALESTRAS SOBRE O CAMPO DA COMUNICAÇÃO PARA
OS ALUNOS DO 1º SEMESTRE DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Manoel Henrique Tavares Moreira
UniCEUB – FATECS – Comunicação Social
henrique.moreira@uniceub.br
Marcella Godoy Evangelista da Rocha
marcella.godoy@uniceub.br 

Este projeto tem como principal objetivo trazer aos alunos do 1º semestre do curso de Comunicação Social, em 
suas três habilitações – Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Marketing, a oportunidade de conhecer, por meio de 
palestras proferidas por profi ssionais de sucesso atuantes em Brasília, todas as atividades e funções oferecidas por 
esse mercado. Ao longo do primeiro semestre letivo de 2010, foram destinadas aos alunos 12 palestras realizadas às 
terças e quintas-feiras, das 11h30 às 13 horas, nas salas de aula do 1º semestre, no bloco 12 do campus universitário. 
A escolha dos profi ssionais convidados priorizou os egressos do curso de Comunicação Social do UniCEUB que se 
tornaram profi ssionais de sucesso e, hoje, ocupam importantes colocações no mercado, destacando-se nas variadas 
áreas entre as habilitações, procurando contemplar diferentes temas e assuntos. Cada palestra correspondeu a 2 horas-
aula complementares. Como resultado, registra-se a participação efetiva dos alunos, que tiveram a grata oportunidade de 
ouvir e compartilhar as ricas experiências acadêmicas e profi ssionais de cada palestrante. Houve debates sobre temas 
polêmicos, além do aconselhamento e da orientação aos alunos acerca da atitude necessária ao bom desempenho da 
profi ssão em qualquer uma das habilitações. O maior impacto promovido pelo projeto foi o despertar do interesse do 
alunado pelas diferentes áreas da Comunicação e o aumento do nível de comprometimento das turmas em relação ao 
curso, além da busca pelo desempenho de excelência durante o processo de graduação, por meio de leituras, participação 
em congressos e grupos de pesquisa, desenvolvimento de projetos de Iniciação Científi ca, estágios diversifi cados e o 
maior conhecimento do mercado.

palavras-chave: palestras; mercado; oportunidades.
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CINEMATECA: PSICOLOGIA E CINEMA

Prof. Dr. Alejandro Gabriel Olivieri 
Psicologia – FACES – UniCEUB
alejandro.olivieri@uniceub.br
Prof. José Bizzerril Neto   
Psicologia – FACES – UniCEUB

                  

O projeto Cinemateca: Psicologia e Cinema diz respeito à abertura de um espaço acadêmico interdisciplinar 
de debate entre professores e alunos de todos os semestres do curso de Psicologia do UniCEUB, com o objetivo de 
aprofundar e ou ampliar conteúdos ministrados em sala de aula. Assim, propõe ser referência acadêmica alternativa e 
ou de apoio ao aprendizado de instâncias ofi ciais, visando à abordagem transversal e transdisciplinar do currículo. Nesse 
sentido, a Cinemateca, ao congregar psicologia e cinema, tem como objetivo o aprofundamento das temáticas ligadas ao 
campo psicológico e a contribuição ao aprendizado de alunos e professores no que diz respeito à dimensão estética da 
personalidade, cerne de construção complexa da cidadania no século XXI, objetivo precípuo do UniCEUB como instituição 
de ensino superior.

palavras-chave: ensino da psicologia; fi losofi a; cinema.
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CLUBE DE CORRIDA

Daniel Vasconcelos Veloso 
UniCEUB - Núcleo de Esportes
esportes@uniceub.br
Aluna: 
Rebeca Barbosa da Silva

O Clube da Corrida do UniCEUB foi lançado ofi cialmente, no dia 21 de abril de 2010, na IV Maratona Brasília 
de Revezamento, evento organizado pelo Correio Braziliense e patrocinado pelo UniCEUB, e contou com a adesão de 
150 pessoas, entre discentes, docentes e funcionários. Com o intuito de possibilitar aos praticantes de corrida de rua 
o atendimento multidisciplinar por meio das áreas de Educação Física, Nutrição e Fisioterapia, o Clube da Corrida é o 
posicionamento da Instituição no crescente mercado de corrida de rua, no Brasil. Após o lançamento do projeto, defi niu-se 
o calendário de participação do Clube da Corrida nas principais e maiores provas da modalidade em Brasília. O UniCEUB 
apoiará os participantes do Clube da Corrida nestes eventos, ofertando aos alunos excelente estrutura com aspectos de 
conforto, qualidade de atendimento e efi ciência.

palavras-chave: corrida; integração; saúde.
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CORAL UNIVERSITÁRIO

Gutemberg Amaral
UniCEUB - Extensão
gutembergbass@hotmail.com

O projeto Coral Universitário:Canto Coral do UniCEUB visa atender a membros do corpo discente, docente, técnico 
e administrativo capazes de desenvolver recursos musicais nos horários de ensaio, visando à qualidade. Desta forma, 
pretende adotar estratégia de diferenciação em relação àquelas existentes em outras universidades. Assim, encontra-se 
a abordagem predominantemente científi ca por meio da conscientização vocal, do conhecimento fi siológico da laringe e 
do aparelho respiratório, além do aprofundamento no entendimento da escrita musical e dos estilos de interpretação de 
cada período musical. O primeiro grande impacto notado, logo nas aulas iniciais, foi a surpresa dos alunos, ao reconhecer 
a necessidade do conhecimento fi siológico e técnico-vocal para a maximização dos benefícios desta atividade. Todos, a 
princípio, desconheciam a pesquisa científi ca em música vocal, o que pode ter afastado quem esperava a abordagem 
meramente artística e intuitiva. O estudo e o entendimento profundo da leitura rítmica foram outro fator que não agradou 
a envolvidos neste projeto. Porém, aos que tiveram experiências anteriores com caráter empírico foi notado interesse 
maior, como se buscassem, na pesquisa científi ca, a comprovação dos conceitos experimentados. A abordagem ajudou, 
por exemplo, a aliviar a tensão antes de uma performance. Observou-se que, mesmo durante o aquecimento vocal que 
antecede a apresentação musical, os alunos tentavam, ao máximo, utilizar a conscientização fi siológica e científi ca, 
ao ponto de não demonstrarem medo ou expectativa e, sim, extrema concentração para que não esquecessem as 
questões científi cas. O maior de todos os impactos foi que, após cada apresentação musical, o coral obteve feed-backs 
extremamente positivos tanto pela concentração quanto pela comunicabilidade da mensagem das músicas executadas.

palavras-chave: musical, empírico e científi co.
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ENFERMAGEM EM AÇÃO - CRECHE PROMOVIDA

Henry Maia Peixoto
Professor da Faculdade de Ciências da Educação e da Saúde FACES/UniCEUB
 E-mail: henrymp9@hotmail.com
Bárbara Haver Carvalho
Luiza Karoline Barbosa Muniz
Natália Peixoto Erthal
Acadêmicos do curso de Enfermagem/UniCEUB

As transformações sociais sofridas nas últimas décadas geraram necessidades específi cas na família brasileira. 
Entre elas, merece destaque a indisponibilidade de tempo dos responsáveis para atender as necessidades da criança 
e do adolescente em decorrência do exercício de trabalho em tempo integral. Aliada a isso, a inefi ciência do sistema 
educacional leva a busca de instituições que congregam os princípios dos cuidados e do reforço escolar. Neste contexto, 
surgem as creches com a fi nalidade de cuidar e educar em um ambiente fértil e seguro, adequado ao desenvolvimento 
das potencialidades individuais e coletivas de crianças e adolescentes. Assim, os princípios da Escola Promotora de 
Saúde podem ser aplicados às creches, uma vez que propõem uma mudança paradigmática da saúde escolar, baseada 
na visão integral e integrada, em que a promoção da saúde se torna potencializadora da aprendizagem. Os profi ssionais 
devem apoiar as atividades educativas, promotoras da saúde por meio da educação permanente de professores, pais e 
alunos. As ações devem ser norteadas por informações levantadas na clientela que descrevem o dinamismo do processo 
saúde-doença, obtendo dados epidemiológicos e individuais, informações socioculturais e características ambientais. 
Atento a isso, o Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) desenvolve um projeto de extensão universitária na área 
de atenção primária à saúde da criança, com  80 crianças matriculadas no período vespertino, na Creche Promovida, 
localizada em São Sebastião, cidade-satélite do Distrito Federal.  As crianças exercem as atividades no período oposto 
ao da escola. O trabalho da creche objetiva o reforço na aprendizagem, aulas de computação, atividades recreativas, 
além de acompanhamento médico, psicológico, nutricional e de enfermagem. As crianças devem estar matriculadas no 
ensino fundamental, ser oriundas da comunidade adjacente e encontrar-se na faixa etária entre 6 e 14 anos. O trabalho 
realizado no primeiro semestre de 2010 constituiu-se de atividades educativas e consultas executadas por acadêmicos de 
Enfermagem com a supervisão de professor-supervisor. Visando facilitar as atividades educativas sobre qualidade de vida, 
manteve-se a divisão das turmas por cor e idade, adotada pela instituição, sendo composta, respectivamente por: verde 
(crianças de 10 a 11 anos) e vermelha (crianças de 12 a 14 anos). Os temas foram adequados ao público-alvo, utilizando 
dinâmicas de grupo orientadas por uma pedagogia. As consultas tiveram como objetivo a manutenção da assistência 
integral dirigida às crianças e aos adolescentes, viabilizada pelo acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento, 
além de orientações individualizadas, encaminhamento de problemas de saúde e tratamento alternativo da pediculose. 
As ações proveram aos acadêmicos o contato com a prática de saúde da criança na perspectiva da atenção primária, em 
que a promoção da saúde e a prevenção de agravos objetivaram a melhoria da qualidade de vida dos assistidos. A inter-
relação entre teoria e prática apoiada no intercâmbio dos saberes científi co e popular contribuiu para o fortalecimento da 
formação dos acadêmicos e dos escolares, causando impacto à vida de ambos os grupos.

.palavras-chave: enfermagem; pediatria; educação.



47

DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO
Roberto Freitas Filho 
coordenacao.fajs@uniceub.br
robertofreitas_fi lho@yahoo.com.br
Tania Inessa, Joao Timotheo, Cristina Affi une, Jose Bizerril Neto, Renato Costa, Cristina Zaczescki, Suzana Funguetto

Alunos: Camila Flavia L. Livino, Caio Catarcione, Manoel Artur Carneiro, Thatiana Bueno, Francinete Leão, Fernanda 
Tercetti, Isabela, Kandrea Nascimento

O Projeto de Extensão em Direitos Humanos e Desenvolvimento – PRODIH – consiste em um conjunto de atividades 
de caráter multidisciplinar, associadas à prática jurídica em direitos humanos que articula, ensino, pesquisa e ações na 
comunidade. Assim, incluem-se estudos, diálogos na comunidade, cartilhas e planos sobre o direito à moradia, saúde 
mental, violência doméstica, trabalho, renda e direito à educação. Os objetivos e a metodologia utilizada visam favorecer 
a formação acadêmica de maneira ampla e socialmente responsável, permitindo desenvolver habilidades essenciais, tais 
como, pensar o mundo de maneira crítica, entender confl itos de natureza coletiva, entender o outro e a si mesmo, traçar 
caminhos éticos e realizar opções políticas transformadoras em favor de uma vida melhor. As ações de extensão visam 
contribuir para a emancipação das comunidades vulneráveis, vitimadas pela segregação espacial e humana e promovem 
a autonomia e o empoderamento de cidadãos e cidadãs no local em que vivem e diante do contexto socioeconômico 
em que se inserem. No 1º semestre de 2010, o PRODIH realizou ações importantes no Varjão, onde foram contatadas 
duas entidades de trabalhadoras artesãs e de coleta de resíduo sólido que fi rmaram parceria no sentido de articular a 
participação da comunidade no evento de exibição do vídeo Sonho sem dimensão, oportunidade em que foram realizados 
debates sobre o cooperativismo e a função de promover o desenvolvimento da cidade e do bem-estar dos moradores 
como alternativa para a qualidade de vida de todos. Para isso, o PRODIH fi rmou convênio com a Escola Classe do Varjão, 
que cedeu o espaço no projeto Escola aberta. Houve a consolidação de ações importantes, como a fi nalização e a edição 
da Cartilha de Direitos Humanos e Saúde Mental, que, junto com o projeto de extensão Psicopatologia e saúde mental, 
obteve apoio da Procuradoria Federal de Defesa do Cidadão, do Ministério Público Federal, que viabilizou a distribuição 
de 2.000 exemplares na IV Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em Brasília, no período de 27 de junho a 01 
de julho de 2010, no Centro de convenções Ulisses Guimarães. Em todas as abordagens, há o cuidado em disseminar a 
consciência de cidadania e reafi rmar a condição de autodeterminação de indivíduos, grupos e entidades. O compromisso 
de ação do PRODIH é prestar orientação sobre direitos humanos e promover a capacitação da comunidade para o 
enfrentamento das demandas e a solução dos problemas, de forma a afi rmar a condição humana de dignidade. Nesse 
sentido, o PRODIH, contando com a colaboração do professor João Timotheo, idealizou e executou a exibição de um 
esquete teatral sobre o bullying e participou da Semana da Educação na Escola Classe da 708 Norte. As atividades do 
projeto estão em constante atualização, com atenção especial aos fenômenos sociais que impõem ação cooperativa entre 
academia e a comunidade. Em particular, há ênfase em propiciar a difusão do respeito aos direitos fundamentais, tais 
como, a exibição de documentários Curta Direitos Humanos, que, no 1° semestre de 2010, contou com a participação de 
professores e professoras do curso de Direito e de Psicologia do UniCEUB, ao incluir a exibição dos documentários como 
atividades de ensino, discutindo temáticas, como trabalho escravo, discriminação racial e de gênero, saúde mental e a 
questão antimanicomial e direito à moradia. O PRODIH participou do planejamento da conferência distrital sobre saúde 
e articulou parceria com entidades e lideranças comunitárias da Estrutural, a fi m de dar continuidade ao plano de ação 
relativo ao direito à cidade e à moradia digna, para o qual elaborou o seminário com o mesmo tema. 

Palavras-chave: cooperativismo; direito à cidade; moradia digna; qualidade de vida.
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ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

João Bosco Ribeiro
Agência de Empreendedorismo
empreendedorismo@uniceub.br

Visando estabelecer vínculo signifi cativo e duradouro com seus egressos, o UniCEUB, por meio da Agência de 
Empreendedorismo, implantou o Projeto de Acompanhamento de Egressos do UniCEUB, que demonstra o reconhecimento, 
por parte da Instituição, da valorização e da preservação desse patrimônio. Com isso, pretende-se estimular a 
participação dos egressos na Instituição, buscando a criação de oportunidades para a formação continuada, com vistas 
ao aprimoramento profi ssional, além de congregá-los, estimulando-os em torno de objetivos e políticas ancorados em 
valores de comprometimento, responsabilidade social e cidadania.

palavras-chave: egressos; formação continuada; aprimoramento profi ssional.
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ENFERMAGEM EM AÇÃO – ESCOLA CLASSE 708 NORTE
CRESCENDO COM SAÚDE E ALEGRIA

Rosângela Garcia Jaramillo
UniCEUB – FACS – Enfermagem
 rosangj68@yahoo.com.br
Alunos envolvidos:
Paula Daniela Tomassini 
Elisa Roesler e Silva 

Ao fi nal do 1º semestre de 2010, o projeto teve seu encerramento, mostrando o aprendizado das crianças quanto 
aos cuidados consigo mesmas e com o colega. O trabalho desenvolveu temas voltados para a educação em saúde 
associada à alegria do aprendizado construído por meio de encontros que trabalhavam temas vinculados à saúde e à 
prevenção de doenças e de acidentes domésticos, desenvolvidos por atividades lúdicas, teatro, trabalhos em grupo e 
construção de história em sala de aula. As respostas apresentadas pelas crianças demonstraram a compreensão sobre 
os temas e a valorização do aprendizado para o crescimento e a manutenção da saúde.

palavras-chave: educação em saúde; criança em fase escolar; valorização da aprendizagem.
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ENFERMAGEM EM AÇÃO: ASILOS

Henry Maia Peixoto
UniCEUB - FACES
henrymp9@hotmail.com
Alunos:
Angélica Freitas Bezerra
Crislaine Leite Sena
Caroline Gonçalves Silva
Thamires Ita de Lucena
Gleyce Nunes de Souza
Geyseffer Fernandes Queiroz
Glenda Pereira de Sena
Thiago Fernandes Melo de Castro 

A transição demográfi ca e epidemiológica é fato evidenciado pelo aumento da população idosa e das doenças 
crônicas na sociedade. Isso implica, em termos de utilização dos serviços de saúde, maior número de problemas de longa 
duração, que, frequentemente, exigem intervenções com alto custo, envolvendo tecnologias complexas e adequadas a 
cuidados específi cos. Assim, as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), as chamadas instituições asilares, 
desempenham a função de atendimento ao idoso desprovido de condições de autogestão da vida, onde podemos 
destacar a enfermagem como profi ssão comprometida com o cuidado do ser humano. A inserção de acadêmicos na ILPI 
pode ser uma alternativa para despertar o tema “saúde do idoso”, propiciando o atendimento integral às necessidades 
desses indivíduos com maior garantia de qualidade de vida, por meio de ações pautadas no método científi co, na ética 
e no humanismo. Nesse sentido, é fundamental que a formação profi ssional na área de saúde esteja atenta a essa nova 
realidade. No primeiro semestre de 2010, desenvolveram-se atividades de extensão universitária por alunos de primeiro 
semestre do curso de Enfermagem do UniCEUB, acompanhados pelo professor responsável e por dois monitores no Lar 
dos Velhinhos Bezerra de Menezes e no Lar São José, ambos localizados na cidade de Sobradinho – DF. Entre as ações, 
destacam-se o levantamento de história de vida e o histórico clínico, que correspondem à parte da etapa de coleta 
preconizada na sistematização da assistência de Enfermagem, em que se identifi cam e compreendem as respostas 
humanas a problemas de saúde reais ou potenciais. Além disso, ações coletivas com o objetivo de promoção da saúde 
e prevenção de problemas prevalentes com depressão, baixa autoestima, complicações de doenças crônicas foram 
realizadas por meio de dinâmicas de grupo e atividades educativas. Atividades rotineiras, como auxiliar a alimentação, 
acompanhar o banho de sol, realizar curativos e verifi car sinais vitais, foram executadas. Atividades educativas destinadas 
aos cuidadores que trabalham nos lares abordaram temas, como qualidade de vida e cuidados ao cuidador. O trabalho 
contribuiu para melhoria da assistência prestada, e foi possível verifi car a troca de saberes entre acadêmicos, professores, 
funcionários e idosos, com impacto na vida de todos. Assim, é fundamental que as atividades sejam mantidas com a 
perspectiva de ser ampliadas, possibilitando a realização de estágios curriculares.

palavras-chave:.enfermagem; gerontologia; extensão.
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ENFERMAGEM EM AÇÃO - CAC
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
NO CENTRO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE

Henry Maia Peixoto 
UniCEUB – FACES - Enfermagem
henrymp9@hotmail.com
Alunos voluntários: 
Marina Franco O. de Faria 
Dannila Katiúscia Rodrigues Costa 
Paula Daiane Martins de Souza
Alunos bolsistas:
Natalia Peixoto Erthal
Thiago Fernandes Melo de Castro
Cintia Alves dos Santos

A atenção primária à saúde deve ser permeada por princípios, como acessibilidade, continuidade, longitudinalidade 
e integralidade, o que possibilita uma mudança paradigmática com impacto na qualidade do serviço, no ensino em 
saúde e na vida dos assistidos. Assim, a promoção da saúde e a prevenção de doenças têm sido amplamente discutidas, 
especialmente na enfermagem, buscando potencializar aspectos positivos, relevantes e relativos aos indivíduos e às 
comunidades e identifi car, precocemente, fatores de risco e doenças. Neste contexto, desenvolve-se, no Centro de 
Atendimento à Comunidade, às terças-feiras do primeiro semestre de 2010, um projeto de extensão universitária que 
realizou as seguintes ações preventivas e promotoras da saúde: atividades educativas destinadas à prevenção da diabetes 
e da hipertensão arterial e orientação sobre os principais fatores de risco, como evitá-los, eliminá-los ou atenuá-los; 
rastreio da diabetes e da hipertensão arterial entre funcionários, usuários e alunos por meio de aferição da pressão arterial 
e da glicemia capilar; consultas de enfermagem destinadas à orientação terapêutica; encaminhamento a outros serviços 
(nutrição, psicologia, fi sioterapia e centros de saúde). Entre os resultados obtidos, estão: 200 indivíduos participaram 
das atividades educativas coletivas; 230 receberam orientações individualizadas; 211 realizaram glicemia capilar; 230 
aferiram a pressão arterial, dos quais 26 foram identifi cados como suspeitos de hipertensão ou diabetes; 21 consultas 
com pacientes identifi cados como suspeitos e hipertensão e ou diabetes e já portadores dessas enfermidades. Portanto, 
o projeto de extensão obteve êxito, ao trabalhar todos os aspectos preventivos das referidas doenças, sendo necessária 
a manutenção e a ampliação das atividades.

palavras-chave: prevenção; hipertensão; diabetes.
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ENFERMAGEM EM AÇÃO – ESCOLA CLASSE DO SIA
EDUCAÇÃO EM SAÚDE INFANTIL NA ESCOLA

Rosângela Garcia Jaramillo
UniCEUB – FACS – Enfermagem
Rosangela.jaramillo@uniceub.br
Alunos voluntários:
Maria Yasmin Bezerra da Silva
Muryelle Gonçalves Ramalho
Nara Shirley Fernandes Diniz
Alunos bolsistas:
Juliana Melo de Farias 
Lílian Chrystian de Almeida Caetano
Tarsila Pessoa Dias de Araújo

O projeto encerrou o 1º semestre de 2010 com a resposta positiva das crianças frente ao trabalho de construção 
do conhecimento voltado à qualidade de vida, ao autocuidado com o corpo e à interação com o meio em que vivem na 
escola e em casa. Visou-se à intervenção de enfermagem destinada a cuidados de higiene, educação e saúde e à redução 
da infestação das crianças por pediculose. O trabalho foi desenvolvido por meio de atividades pedagógicas com o objetivo 
de ajudar as crianças a compreender a importância da higiene na prevenção de doenças, juntamente com a informação 
sobre as consequências da pediculose na saúde. Após a abordagem didática, foi realizada a intervenção para retirada da 
pediculose com métodos caseiros, já utilizados anteriormente. A aceitação das crianças foi unânime, no entanto ainda 
não foi possível medir os efeitos, pois a resposta poderá ser obtida nas avaliações que ocorrerão no 2º semestre de 2010 
como continuidade da ação.

palavras-chave: saúde da criança; intervenções de enfermagem na comunidade; autocuidado.
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ENSINO E CIDADANIA EM CRECHES

Carla Tavares de Moraes Sarmento 
Professora do UniCEUB -  FACES -  Nutrição
carla.sarmento@uniceub.br
 Alunos:
Marina Lopes C. da Silva
Nayanna L. Santana
Fabiula Lopes de Souza

O projeto Ensino e cidadania em creches é realizado semanalmente, com atividades relacionadas à nutrição e à 
alimentação elaboradas por alunos do curso de Nutrição do UniCEUB, supervisionados por um professor, em visitas à 
creche e reuniões para produção dos materiais utilizados. A creche Promovida localiza-se em São Sebastião, cidade-
satélite do Distrito Federal. O público-alvo são crianças de 6 a 14 anos, totalizando 210, e os funcionários, em torno de 
10. As crianças fi cam na creche durante um período (matutino ou vespertino), pois, no outro, encontram-se na escola. 
Recebem três refeições e fazem atividades, como: recreação, deveres de casa, leituras, encontros com a equipe de 
Nutrição, entre outras. Neste ano, foi observado o impacto positivo da educação alimentar propiciada nos anos anteriores, 
com resultado satisfatório na alimentação e mudanças de comportamento alimentar. O foco principal foi a avaliação 
antropométrica, as atividades de educação nutricional, a elaboração e a implantação de cardápios semanais balanceados, 
com o auxílio das cozinheiras, considerando a disponibilidade de produtos e a possibilidade da confecção das receitas. 
Os resultados da avaliação antropométrica mostraram melhora no estado nutricional das crianças em relação ao 2º 
semestre de 2009, obtendo-se, atualmente, 2% das crianças com baixo peso, 79% eutrófi cas e 19% acima do peso; foi 
enviada uma carta com orientações aos pais das crianças com risco nutricional, que foram encaminhadas ao atendimento 
ambulatorial do serviço de Nutrição da Clínica-Escola do UniCEUB. Após a antropometria, realizou-se uma atividade de 
educação nutricional com todos os alunos, a fi m de sensibilizá-los em relação à ingestão de todos os grupos alimentares; 
para isso, observou-se a hora do almoço, no qual se verifi caram as preferências e as aversões; quando as crianças 
recusavam algum alimento, como vegetais, era feito aconselhamento sobre a importância de tal alimento. As crianças 
com diagnóstico de baixo peso ou de sobrepeso e obesidade foram convidadas a participar de uma dinâmica com o 
intuito de investigar a distorção da autoimagem e o biótipo corporal que almejavam; para isso, foram divididas em 2 
grupos, conforme o estado nutricional. A dinâmica foi a mesma para ambos os grupos; os resultados não mostraram 
distorção da autoimagem corporal entre as crianças, porém verifi cou-se que todas desejavam o padrão divulgado pela 
mídia, ou seja, mulheres altas e magras e homens com corpos musculosos. Ao fi nal da atividade, foi discutido por que 
as crianças escolheram tal fi gura e a importância da alimentação saudável no processo de construção da imagem 
corporal. Para o segundo semestre de 2010, serão feitos treinamentos com as cozinheiras e educação nutricional com 
as crianças. O projeto contribui para a formação acadêmica do aluno, pois trata-se de oportunidade ímpar de relacionar 
os conhecimentos teóricos às atividades com as devidas supervisões. O aluno do UniCEUB terá oportunidade de ter a 
convivência comunitária, relacionando-se com as crianças e os funcionários da creche. Observa-se o desenvolvimento do 
espírito de cidadania, em que todos contribuem para a melhoria das condições da creche.

 

palavras-chave:.alimentação saudável; educação nutricional; ofi cinas educativas; avaliação antropométrica.
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UniCEUB NA REDE PELA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO

Norma D’ Albuquerque Augusto
Renata Innecco Bittrencourt de Carvalho
UniCEUB – Assessoria de Extensão e Integração Comunitária 
 redealfa@uniceub.br
Outros professores:
Ana Regina Melo Salviano
Maria das Dores Brigagão
Aluno:
Rafael Façanha Viana

O projeto UniCEUB na Rede pela Erradicação do Analfabetismo enfatiza a fi losofi a desta Instituição de Ensino 
Superior na formação integral do ser e no resgate de valores essenciais à vida humana para a construção de uma sociedade 
mais democrática, valorizando a inclusão e a responsabilidade social. O trabalho integra as atividades da Assessoria de 
Extensão e Integração Comunitária do UniCEUB com o objetivo de participar, de maneira efetiva, do enfrentamento da 
questão da inclusão social, colaborando para alfabetizar aquela parcela da população que ainda não se benefi ciou dessa 
conquista. Assim, a participação do corpo discente e da comunidade externa no curso de capacitação representa esforço 
conjunto para a consecução dos quatro pilares da educação defi nidos na Conferência da UNESCO – Relatório da Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI, (2001): aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; 
aprender a ser, visando ao aprimoramento e ao alcance do letramento. O projeto oferece a capacitação da comunidade 
interna do UniCEUB e da comunidade externa, propiciando conhecimentos gerais e metodologias apropriadas à educação 
de jovens e adultos, aprimoramento da prática pedagógica e desenvolvimento de habilidades e competências na arte de 
fazer e gerar rendas por meio “do que se sabe fazer e se pode ensinar”. Atua em parceria com os demais projetos de 
extensão da Instituição no sentido de interagir e enriquecer os conhecimentos dos alunos participantes, proporcionando-
lhes segurança na construção de novas habilidades e competências dos alunos alfabetizandos. A capacitação dos 
alfabetizadores tem como princípio metodológico a construção coletiva de conhecimentos, a vivência e o planejamento 
das intervenções didáticas que possibilitem a instrumentalização teórica e prática. Tais procedimentos visam a assegurar 
os modos de articular os processos de ensino e aprendizagem e recriar práticas pedagógicas próprias de forma refl exiva 
e crítica. Os encontros de capacitação, 70 horas de atividades, estão organizados em aulas expositivas dialogadas, leitura 
e discussão de textos, ofi cinas pedagógicas e diversifi cadas técnicas de grupo. Para que haja maior integração e vivência 
na construção das ideias dos textos estudados, utiliza-se sistema multimídia, cartazes, vídeos, entre outros recursos.

palavras-chave: alfabetização; inclusão social; voluntariado; geração de renda.
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FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA
SAÚDE: PATRIMÔNIO VALIOSO

Renata Vieira Rebouças 
Professora do UniCEUB – FACES
 Renata.reboucas@gmail.com
Mara Claudia Ribeiro
Professora do UniCEUB – FACES
Alunos:
Mariana Nogueira Silveira
Ana Maria Lopes de Oliveira
Letícia Lemmer
Luisa Ester Martins de Lima
Katarine Ramos Azevedo
Marina Brandão
Lucas de Resende Bonifácio
Camila Almeida Rocha
Karen Rafaela Amaral Alves
Arlane Carvalho
Gabriela Carvalho Junqueira Matos

A prevenção é a primeira atribuição da Fisioterapia. É fundamental o trabalho de conscientização, ou seja, a 
tarefa de alertar e orientar o paciente sobre a necessidade de adotar procedimentos adequados em certas situações. A 
Saúde Coletiva é considerada um campo de conhecimento, aproximando os olhares do futuro profi ssional aos aspectos 
humanos e sociais, respeitando a integridade e a humanização na assistência à saúde. A fi sioterapia na saúde coletiva 
atua em estratégias técnico-científi cas de educação, participação popular, prevenção, tratamento, desenvolvimento e 
recuperação da saúde por meio de diagnósticos funcionais, coletivos e sociais, abordagens corporais entre outras. Tem 
como principais áreas de atuação: ortopedia, geriatria, pediatria, reumatologia, cardiologia, pneumologia, neurologia, 
urogineco-obstetrícia, desportiva, entre outras. As principais condições assistidas em saúde pública são: hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, DPOC, hemofi lia, saúde materno-infantil, hanseníase, saúde escolar, do trabalhador, do idoso 
e do portador de defi ciência física.

palavras-chave: prevenção, saúde, fi sioterapia.
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ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL

RENATA VIERA REBOUÇAS 
UniCEUB – FACES – FISIOTERAPIA
renatareboucas@gmail.com
VALÉRIA SOVAT DE FREITAS COSTA
Alunos voluntários:
Maria Telma Barbosa Lima
Keila Rodrigues Soares
Gabriela Ataides de Oliveira
Karine de Souza Koslowski
Ludmilla Dias Ramos
 Iris Cristiane Ferreira Carvalho

Fisioterapia:.vivendo.os.desafi.os

O projeto de Fisioterapia Ambulatorial na ADESU procura envolver os alunos e os professores em prática de 
educação continuada. Os alunos discutem os casos clínicos atendidos, para sanar dúvidas, propor técnicas diferenciadas 
de tratamento e expor o prognóstico dos pacientes. No primeiro semestre de 2010, houve procura por atendimento de 
fi sioterapia ortopédica, que trabalha com disfunções múscolo-esqueléticas e traumatológicas, e fi sioterapia pediátrica, 
que trabalha com atraso do desenvolvimento motor e outras disfunções relacionadas às crianças. Houve demanda 
considerável de pacientes pediátricos, e esta situação trouxe nova e importante vivência aos alunos do projeto que gerou 
ansiedade, pois lidaram com bebês com menos de seis meses de vida, acompanhados dos pais. Na nova proposta de 
tratamento, os alunos dedicaram-se e aceitaram a tarefa como grande desafi o. Foi sugerido que o projeto incentivasse, 
por meio de folheto expositivo, que os fumantes marcassem consulta na ADESU, com os alunos do projeto de extensão, 
para medir volume e capacidade pulmonares, controlando, assim, os danos que o cigarro provoca. Os alunos solicitaram 
manter os atendimentos mesmo com o encerramento do semestre, para não interromper o acompanhamento às crianças 
principalmente. No decorrer do projeto, os alunos desenvolveram artigos científi cos de revisão de literatura com os 
temas: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e síndrome de down, além de projeto de pesquisa sobre o tema 
conhecimento de fatores de risco de hipertensão arterial, que será aplicado em pacientes do HMAB. As pesquisas, quando 
concluídas, serão encaminhadas à revista UNIVERSITAS para possível publicação.

palavras-chave: fi sioterapia; pediatria; artigo científi co.
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FISIOTERAPIA DO TRABALHO

RENATA VIERA REBOUÇAS 
UniCEUB – FACES – FISIOTERAPIA
renatareboucas@gmail.com
Alunos voluntários:
Patrícia Ramos Teotônio
Isabella Silveira Fernandes
Brenda Davim de Melo
 Déborah de Oliveira Castro
Gabriela Carvalho Junqueira Matos
Glauciene Ferreira Borges de Santana
Luiz Gustavo Suzuki
Maria Victória Goulart Campos
Mayara Evelyn Coelho de Oliveira
Mylena Cristina Kamada Zorzetto
Rafaella Zveiter Trigueiro
Thayra Pacheco Reges

Os esforços repetitivos, físicos e intensos, o trabalho estático e as posturas inadequadas estão presentes na 
maioria das atividades profi ssionais. Estas condições são as principais causas para o aparecimento ou o agravamento de 
lesões, principalmente no aparelho locomotor e no sistema cardiovascular. A Fisioterapia do Trabalho é uma especialidade 
que visa à prevenção, ao resgate e à manutenção da saúde do trabalhador, abordando os aspectos da ergonomia, da 
biomecânica, da atividade física laboral e da recuperação de queixas ou desconforto físico sob o enfoque interdisciplinar. O 
propósito é melhorar a qualidade de vida de quem trabalha, aumentando o bem-estar, o desempenho, a produtividade do 
funcionário e reduzindo o número de afastamentos. O projeto de extensão Fisioterapia do Trabalho desenvolve atividades 
preventivas e curativas ao encontro das necessidades dos funcionários do UniCEUB e de empresas parceiras, buscando 
aprimorar adaptação e qualidade de vida no trabalho. Está voltado a sugerir melhoria aos profi ssionais conforme análise 
prévia do ambiente e das condições impostas. A metodologia consiste na avaliação dos funcionários no local de trabalho, 
com orientações iniciais; na aplicação de questionários de avaliação de locais e intensidade das queixas; no período de 
intervenção com a realização de exercícios nos ambientes de trabalho; na elaboração de panfl etos com orientações para 
os trabalhadores; na reavaliação dos funcionários. Durante o primeiro semestre de 2010, a equipe que compõe este 
projeto participou da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) do UniCEUB. Foi observado que a 
maioria dos funcionários se queixava de estresse, cefaleia e dores localizadas, principalmente na coluna. As intervenções 
foram desenvolvidas com base nas queixas, e foi elaborado um programa de conscientização com orientações sobre 
o posicionamento para realização de atividades e de relaxamento, sendo possível observar a refl exão positiva nos 
trabalhadores, que relataram melhor aproveitamento do trabalho e alívio das queixas. Assim, a Fisioterapia do Trabalho 
representa nova perspectiva, ao atuar, de forma sistêmica, interdisciplinar, fl exível e adequar-se às necessidades dos 
funcionários, podendo tornar-se referência e servir como exemplo de humanização da saúde.

palavras-chave:.ergonomia; estresse; fi sioterapia.
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COPA UniCEUB DE FUTEBOL SOCIETY
PRATIQUE SAÚDE POR ESPORTE

Daniel Vasconcelos Veloso 
UniCEUB - Núcleo de Esportes
esportes@uniceub.br
Alunos: 
Camilo Maués Brabo Pereira
Gabriella Sousa Marques
Luiz Paulo Rezende Ramos Barros
Gustavo Alves Rodrigues
Cléside Nunes da Silva Júnior
Cleber Rogério da Silva
Diego Antonio Candido Couto

A IV Copa UniCEUB de Futebol Society – Edição Especial Copa do Mundo, visava, por meio da promoção de 
competição aprovada por proposta de aspecto esportivo, educativo e de caráter ocasional, desenvolver a qualidade de 
vida e a cidadania do corpo discente do UniCEUB, integrar o aluno de Educação Física no desenvolvimento dos jogos, 
possibilitar a interação do corpo discente, docente e técnico-administrativo por meio de modalidade lúdico-esportiva, 
aproveitar a repercussão da realização da Copa do Mundo de Futebol FIFA e realizar os jogos de maneira que os atletas 
representassem os países classifi cados para a competição mundial. Após a realização de 80 jogos, 32 equipes defenderam 
os 32 países, sendo a Coréia do Sul consagrada a grande campeã, e o Uruguai em segundo.

palavras-chave: futebol; integração; competição.
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LIONS CLUBE DE BRASÍLIA UNIVERSITÁRIO – UniCEUB

Prof. Adilson de Lizio
UniCEUB – Direito – FAJS
adilson.lizio@globo.com
Prof. Roberto Freitas Filho

Fundar o Lions Universitário é reunir toda a comunidade acadêmica, para enfrentar desafi os específi cos. O Lions 
Clube de Brasília Universitário – UniCEUB é vinculado à Associação Internacional de Lions Clubes, presente em 200 países 
e regiões geográfi cas. É a maior e melhor instituição de voluntários no mundo, segundo pesquisa recente publicada no 
jornal Financial Times, que destacou o crescente interesse de empresas em fi rmar parcerias a longo prazo, para combater 
problemas sociais. Os Lions Clubes Universitários realizam projetos e atividades, para atender a comunidade acadêmica, 
dando aos sócios o poder de efetuar mudanças, propiciando experiências e oportunidade de desenvolver habilidades de 
liderança útil, disseminando a cultura do voluntariado, modifi cando a realidade local, incentivando a união dos estudantes 
com os demais integrantes das faculdades. No UniCEUB, o Lions atua, para atender ao público interno, principalmente os 
alunos portadores de necessidades especiais, por meio do Núcleo de Integração à Vida Acadêmica, propiciando material 
específi co e adaptação das instalações físicas da Instituição, promovendo palestras pelo projeto UniCEUB na erradicação 
do analfabetismo e apoiando o projeto Direitos Humanos e desenvolvimento. Assim, o Lions Universitário busca reunir a 
comunidade do UniCEUB e possibilitar a integração social mediante eventos leonísticos.

palavras-chave: Lions Clube; voluntariado; responsabilidade social.
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MODALIDADES COLETIVAS
NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO PLANO PILOTO 

Marcelo Bóia
UniCEUB - FACES - Educação Física
marcelo.boia@uniceub.br
Alunos voluntários: 
Fabrício Coutinho 
Victor Ferreira Lopes 
Rodrigo Diniz Virmond 
Rebeca Barbosa 
Raimunda Castro 
Régis Rodrigues 
Bruna Pires 
Rafael Paredes 
Camila Cavalcanti
Paulo Henrique Carmona 
Hugo Leon Ferreira Caetano 
Dierley de Almeida Rodrigues 
Rafael Carraca 
Kleber Cabral

Espera-se a implementação do projeto ao longo do próximo semestre. A demora na ofi cialização da parceria entre o 
UniCEUB e a Administração do Plano Piloto incidiu sobre o início das atividades. Entretanto, no primeiro período de 2010, 
concretizou-se a mobilização dos alunos que, voluntariamente, trabalham na comunidade da Asa Sul. Assim, foi possível 
realizar diagnóstico do público das quadras residenciais adjacentes aos espaços esportivos de lazer da 106/107 sul e 
seus interesses frente às atividades físicas e ao esporte.

palavras-chave: diagnóstico; público; espaços esportivos.
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NÚCLEO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL – NEESA

Marcio Cruz Nunes de Carvalho
m.carvalho@carvalhonoronha.com.br
UniCEUB – NEESA

Alunos:
Carolina Corrêa Vidal
Deneir dos Santos Leão
Diego Merçon Vieira Monteiro
Leana Fernandes Garcia

O Núcleo de Estudos e Educação Socioambiental (NEESA) do UniCEUB caracteriza-se como projeto acadêmico 
de cunho científi co e multidisciplinar cujo objetivo reside na produção de pesquisas científi cas de temas sobre o meio 
ambiente que ocupam a agenda mundial, tais como, efeito estufa, patrimônio genético, gestão ambiental, certifi cação 
e licenciamento ambiental, recursos hídricos, poluição do solo, uso de agrotóxicos, reserva fl orestal, análise de impacto 
ambiental, análise de confl itos socioambientais, levantamento de dados e estatísticas sociais, racismo ambiental e 
variáveis que possam abranger o desenvolvimento sustentável. O NEESA almeja interligar as áreas de estudo do UniCEUB 
e proporcionar debates atuais que complementem o conhecimento buscado pelo alunado, pelos professores e pelos 
pesquisadores, intentando o desenvolvimento sustentável do acadêmico e do profi ssional, ao mesmo tempo que se 
legitima perante a instituição que o acolhe e a sociedade de que participa.

palavras-chave: educação; sociedade; ambiente; universidade.
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NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO À VIDA ACADÊMICA - NIVA
CONSTRUINDO UM CAMINHO DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR

Suzana Schwerz Funghetto – niva@uniceub.br 
Renata Innecco Bittencourt de Carvalho -niva@uniceub.br

O projeto institucional de extensão denominado Núcleo de Integração à Vida Acadêmica foi criado em 18 de julho de 
2005. Tem como objetivo geral possibilitar a transformação de práticas para elaboração de política de acesso e permanência 
dos alunos com defi ciência, altas habilidades e superdotação e transtornos globais de desenvolvimento, que apresentam 
necessidades educacionais especiais e que estejam matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação do UniCEUB. 
O atendimento pedagógico prestado a esta clientela tem como proposta de atuação a metodologia de projetos, em que 
há a possibilidade de articulação dos saberes escolares acadêmicos com os sociais (GANDIN, 2004). São realizadas as 
seguintes ações: assessoria; acompanhamento dos professores e organização da disciplina de LIBRAS, ofertada a todos os 
alunos de licenciatura como obrigatória e aos demais como optativa; atendimento às necessidades educacionais especiais 
de alunos com defi ciência, altas habilidades e superdotação e transtornos globais de desenvolvimento; acompanhamento 
das adaptações arquitetônicas realizadas no campus para a acessibilidade dos alunos com defi ciência física e múltipla; 
oferecimento de acompanhamento de intérpretes aos alunos surdos; acompanhamento individualizado de ledores aos 
alunos cegos ou de baixa visão; orientação aos professores destes alunos; adaptações de materiais didáticos para alunos 
cegos e surdos; solicitação de aquisição de novos equipamentos didáticos que atendam as especifi cidades dos alunos 
assistidos pelo NIVA. No segundo semestre de 2009 e no primeiro semestre de 2010, foram registradas as matrículas 
de diversos alunos com defi ciência pelo Sistema de Gestão Institucional do UniCEUB (SGI), o que corrobora a efi cácia do 
projeto e demanda a sua continuidade. 

palavras-chave: acessibilidade; necessidades educacionais especiais; ensino superior.



63

NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA

Maria Elza Miranda Ataíde
elza.ataide@uniceub.br
Luís Cláudio Lopes de Araújo
Professor do UniCEUB – FATECS
luis.claudio@uniceub.br

Alunos:
Adriano Santana Machado 
Gabriel de Oliveira Marques 
Henrique Lopes Eglem de Oliveira 
Isabella Ramos Tiveron 
Joel C. Rodrigues 
Juliana Garcia Bastos 
Lucas Casella 
Naim Name Neto 
Patricia Se Oh 
Thayana Rafaela de Oliveira Martins 

A disciplina de Nivelamento em Fundamentos de Matemática oferece aos alunos a oportunidade de rever conceitos 
importantes vistos em matemática de nível fundamental. É oferecida na modalidade semipresencial em que há um 
encontro presencial no início e outro no fi nal do período, e o restante das atividades é desenvolvido no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem. Durante o curso, os alunos têm contato com vídeos, documentários que envolvem a ideia de matemática e 
vídeos explicativos que mostram conceitos e procedimentos. Além disso, os alunos respondem a questionários dinâmicos, 
preparados para fazer a avaliação e ser o momento de aprendizagem em forma semelhante à Máquina de Skinner. Foram 
trabalhados conteúdos, como: operações com frações, princípios aditivos e multiplicativos da igualdade, equações de 1º 
grau resolvidas por esses princípios, porcentagem, juros simples e compostos, matemática fi nanceira básica e uso de 
planilhas eletrônicas para agilizar cálculos.

palavras-chave: nivelamento; matemática; semipresencial.
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NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA

Neide Fonseca de Oliveira
UniCEUB - Núcleo de Apoio ao Discente 
ciclobasico@uniceub.br
Lista de concluintes do Módulo 1:
Andressa Kellen Lauriano Lúcio Affonso
Cleiverson Americano de Castro
Fábio de Souza Franca Soares
Felipe de Souza Ticom
Jorge Antônio de Sousa Stanchi
Karine Lopes da Silva
Kesley Jaciara da Fonseca
Rebecca Gissoni Almeida Freitas
Pedro Henrique Chagas 
Lista de concluintes do Módulo 2 e 3:
Fábio de Souza Franca Soares
Felipe de Souza Ticom
Pedro Henrique Chagas Freitas
Rebecca Gissoni Almeida

O curso Nivelamento em Matemática oferece aos alunos a oportunidade de rever conceitos apresentados em 
matemática de nível fundamental e médio ou ter o contato com o conteúdo pela primeira vez. É oferecida a revisão 
de temas, como porcentagem, juros simples e compostos, trigonometria, funções afi ns, quadráticas, exponenciais e 
logaritmos. A iniciativa adveio da constatação da defi ciência na base matemática de alunos de Ciência da Computação, 
Engenharia de Computação, Engenharia Civil e outros cursos. Desse modo, a proposta é apresentar conceitos, que, por 
algum motivo, não foram assimilados, por meio de recursos computacionais, como softwares para matemática dinâmica 
(GeoGebra), manipulação algébrica (MAXIMA) e planilhas eletrônicas. As atividades são desenvolvidas nos moldes de 
uma disciplina comum, oferecida em três módulos distintos, com níveis de difi culdades diferentes. O primeiro considera 
conteúdos, como: conjuntos numéricos, resolução de equações, resolução de inequações, interseções de intervalos, 
porcentagem, juros simples e compostos, cálculo de fi nanciamentos, amortização e equações. O segundo módulo estuda 
funções, em que o software GeoGebra possibilita aos estudantes a visualização de aspectos matemáticos de forma 
dinâmica, em que há o uso de planilha eletrônica para agilizar cálculos de matemática fi nanceira. O terceiro módulo 
propõe-se a ver assuntos relacionados à área de tecnologia, como trigonometria e curvas cônicas.

palavras-chave: nivelamento; matemática; módulos.
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TEATRO UNIVERSITÁRIO

Professora Neide da Fonseca 
UniCEUB – Núcleo de Apoio ao Discente
nad@uniceub.br

O “fazer teatral” no âmbito escolar, frente à contemporaneidade, signifi ca a evolução do teatro como fenômeno 
artístico, ou seja, considera-o como experiência estética e de produção de sentido pelo domínio de formas de expressão 
e comunicação vinculadas ao desenvolvimento da inteligência, à autonomia de pensamento e à ampliação de visões 
de mundo. A perspectiva interacionista de Jean Piaget, relacionando a atividade lúdica e as condutas de imitação, em 
geral, e a prática do teatro, em particular, ao desenvolvimento do sujeito na sua totalidade, enfatiza o caráter formativo e 
estético da aprendizagem do teatro nos diferentes níveis de conhecimento e abrange diversos âmbitos do ensino. Para 
Viola Spolin, um ator pode dissecar, analisar, intelectualizar ou desenvolver valiosa história de caso para seu papel, mas, 
se for incapaz de assimilá-la e comunicá-la fi sicamente, terá sido tudo inútil na forma teatral. Isto nem liberta seus pés, 
nem traz o fogo da inspiração aos olhos da plateia. O teatro não é uma clínica nem deveria ser um lugar para juntar 
estatísticas. O artista deve captar e expressar um mundo físico, mas que transcende os objetos mais do que a informação 
e a observação acurada, mais do que o objeto físico em si, mais do que seus olhos podem ver. Foi pela necessidade de 
expressar as histórias que se elaborou o espetáculo Shakespeare em pedaços. 

palavras-chave: educação; teatro; cultura.
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PSICOPATOLOGIA E SAÚDE MENTAL
ESPAÇOS DE INTERLOCUÇÃO: SAÚDE MENTAL, COMUNICAÇÃO E CIDADANIA

   

Simone Roballo
coord.psicologia@uniceub.br
Tânia Inessa Martins de Rezende
UniCEUB – FACS – Psicologia 
tânia@hades.com.br
Alunos (Psicologia):
Julia Costa Fonseca (Inverso)
Mariana Leão C. Berquó (Inverso)
Mariana Queiroz Batista (Inverso)
Nana Silva Foster (Inverso) 
Hildete Rosa S. Alves (ISM) 
Izabela Maria de Oliveira Pinheiro (ISM)
Luiza Ferreira (ISM)
Lorena B. D. de Lucena (ISM)
Carolina Maria Fernandes (CAPS Taguatinga) 
Miguel Vieira Batista (CAPS Taguatinga e TV Sã)
Patrícia Milhomens Guimarães (CAPS Taguatinga)
Rodrigo Dumas (CAPS Taguatinga)
Cintia Gomes Sá (CAPS Paranoá) 
Clara de Noronha Martins Pereira (CAPS Paranoá) 
Pedro Lourenço de Luna Nogueira (CAPS Paranoá) 
Rosanna Jacobina Ribeiro (CAPS Paranoá) 
Kéren M. De Alcântara (TV Sã)

O campo da saúde mental tem sofrido profundas e importantes transformações: de um olhar marcado pelo estigma 
e pela busca da patologia abre-se para uma atuação multiprofi ssional, com ênfase na inclusão social e nos direitos 
humanos. Esse novo paradigma exige um profi ssional crítico, refl exivo e capaz de problematizar a realidade e as reais 
demandas da sociedade brasileira. A atuação em saúde mental, em detrimento da idéia de doença mental, comparece 
para a Psicologia como um espaço privilegiado de atuação clínica, redefi nindo suas dimensões, objetivos e estratégias. 
Confi gura-se como um campo de atuação psicossocial, voltando-se para o resgate da cidadania do sujeito em sofrimento 
psíquico. Neste sentido, o projeto tem por objetivo, com base no posicionamento explicitado, proporcionar aos alunos do 
curso de Psicologia do UniCEUB a possibilidade de desenvolvimento de atividades de cunho clínico, social e voluntário em 
instituições públicas e organizações não governamentais de saúde mental, estreitando a relação entre teoria e prática, 
aprofundando a interlocução entre as diversas áreas do conhecimento, levando, fi nalmente, a analisar e compreender os 
processos de subjetivação em saúde mental, considerando o contexto histórico-social, as necessidades, as demandas 
e os desejos do sujeito em sofrimento psíquico grave. O projeto visa atender as necessidades de acompanhamento 
psicossocial de usuários de saúde mental e as demandas da instituição, desenvolvendo atividades de cunho clínico, 
psicossocial e voluntário em instituições públicas de saúde mental que atendem a parcela socioeconômica em situação 
desfavorável, contribuindo para a construção de práticas substitutivas em saúde mental no Distrito Federal. Além disso, o 
projeto tem colaborado na construção de nova forma de atuação e relação com as pessoas que apresentam sofrimento 
psíquico grave, pautada nos princípios da reforma psiquiátrica, defendidos pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho 
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Federal de Psicologia. As ações têm como função primordial iniciar e desenvolver um espaço de interlocução com os 
usuários de saúde mental e os profi ssionais que permita construir novo olhar sobre a loucura e o sofrimento psíquico 
grave, o que visa produzir momentos e processos de subjetivação de modo a trabalhar em direção à inclusão social dos 
usuários de saúde mental. Além disso, as ações contemplaram as demandas institucionais identifi cadas nos semestres 
anteriores, incluindo atividades diversifi cadas que envolveram todos os atores sociais da instituição: pessoas com 
sofrimento psíquico grave, familiares e profi ssionais. O resultado é a adesão signifi cativa de participantes e, sobretudo, 
o ganho qualitativo em que as pessoas comparecem como sujeitos de suas histórias. Com isso, acredita-se que seja 
possível a criação de um espaço diferenciado nas instituições de saúde mental que invista no potencial saudável do 
indivíduo, que tem a possibilidade de ressignifi cação de questões pessoais que ultrapassam os limites institucionais. 
Destaca-se como desdobramento deste projeto a atuação de alunos no Núcleo de Comunicação Comunitária em Saúde 
Mental do Distrito Federal – TV Sã, formado por profi ssionais de saúde, alunos de Psicologia e Comunicação Social e 
usuários de saúde mental, cujo objetivo é funcionar como importante instrumento de inclusão social e de debate sobre o 
sofrimento psíquico grave e seu tratamento, por meio da produção de vídeos com metodologia de trabalho participativa 
em TV comunitária, ajudando a formar nova imagem da loucura no Distrito Federal. Essa iniciativa permite construir um 
espaço de produção de sentidos, articulação e socialização de pessoas que, historicamente, estão excluídas do discurso 
social, dando voz a quem tem sofrimento psíquico intenso, possibilitando o diálogo com os diversos segmentos sociais 
responsáveis por deliberações políticas. No encontro entre a constante busca pela interdisciplinaridade na construção do 
saber e a formação dos alunos e no esforço de oferecer projetos de vidas à parcela da população em intenso desamparo 
psíquico e social, destaca-se a parceria com os cursos de Direito e de Educação Física, que visam atender as mudanças 
paradigmáticas no campo da atenção às pessoas com sofrimento psíquico grave que buscam o cuidado ao ser humano 
de forma integral, apostando em planos de vida em suas dimensões de saúde, lazer, inclusão social e cidadania. Neste 
sentido, o projeto tem contribuído efetivamente para a construção de novo olhar sobre o sofrimento psíquico grave que 
sustenta a atuação voltada para os processos de subjetivação, resgate da cidadania e inclusão social.

palavras-chave:.saúde mental; cidadania; inclusão social.
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NÚCLEO DE ESTUDOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR - UNICON

Leonardo Roscoe Bessa
UniCEUB- curso de Direito  – FAJS
Ricardo Morishita Wada
UniCEUB- curso de Direito  – FAJS

O Núcleo de Estudos de Direito do Consumidor possui atividades centradas na pesquisa científi ca e acadêmica, 
buscando a produção, o estudo e a publicação de trabalhos relativos ao Direito do Consumidor. Para as ações, serão criados 
tantos Grupos de Trabalho – GT’s quantos necessários para aprofundamento em temas delimitados por professores-
orientadores, em questões processuais ou de direito material, teóricas ou práticas e em trabalhos em cooperação com 
discentes de diversos cursos, especialmente da Administração e da Comunicação Social. Além disso, outras atividades 
serão desenvolvidas, considerando-se o momento e a oportunidade, como: redação de peças processuais e pareceres; 
visitas a órgãos jurisdicionais; acompanhamento orientado de audiências em fóruns; estudo de peças, rotinas e passos 
do processo pelo exame de autos fi ndos; treinamento de técnicas de negociação coletiva, mediação e conciliação; 
elaboração de cartilhas; aulas para alunos do ensino fundamental, entre outras. Os grupos são formados pelo professor 
responsável pelas atividades de orientação e pesquisa com o número de integrantes a critério. Cabe a ele examinar 
solicitações dos estagiários sobre mudança de grupo, promover a integração de novos estagiários aos grupos existentes 
e recompor grupos com eventuais desfalques, por extinção ou fusão.

palavras-chave:.direito do consumidor; cartilha; pesquisa.
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BIOCOMBUSTÍVEIS:
O VALOR ESTRATÉGICO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS PARA O BRASIL

Aluna bolsista: Ana Paula Cenci Vidal 
E-mail: anapaulacenci@gmail.com 
PIC/UniCEUB
Professor-orientador: Marcelo Gonçalves do Valle
E-mail: marcelog@cnpq.br
Relações Internacionais – FAJS – UniCEUB

A energia, de forma geral, e o petróleo, de maneira específi ca, são os grandes responsáveis pela evolução 
tecnológica da sociedade moderna. A descoberta do petróleo no fi m do século XIX impulsionou a indústria automobilística 
e transformou os meios de transporte, tornando aviões e submarinos em máquinas de guerra potentes e efi cientes. Após 
a Primeira Guerra Mundial, a utilização do motor à explosão em automóveis possibilitou o aumento do fl uxo comercial e 
o deslocamento mais rápido de pessoas e mercadorias. As indústrias metalúrgica, petroquímica e siderúrgica surgiram 
nessa época para atender a demanda crescente da sociedade, dando origem à produção em massa e à mão de obra 
especializada. Essas transformações, desencadeadas pelo uso do petróleo em larga escala, resultaram em indústria, 
transportes e comércio altamente dependentes dessa commodity. Diante disso, as economias nacionais e a sociedade 
internacional veem-se preocupadas com o abastecimento energético seguro, capaz de garantir o desenvolvimento 
econômico. No entanto, como se sabe, o petróleo é um recurso energético esgotável, e, recentemente, levantaram-se 
indagações a respeito do número e da capacidade operacional das jazidas existentes. Além disso, há estudos preocupados 
com o aquecimento global e a contribuição dos combustíveis fósseis para esse fenômeno. Nesse contexto de mobilização 
internacional para diminuir a utilização de combustíveis fósseis, visando à redução das emissões de gases de efeito 
estufa na atmosfera e de incertezas referentes ao abastecimento futuro de petróleo, surgem as energias renováveis, 
em especial, os biocombustíveis. Destacando-se, principalmente, pela alta efi ciência e semelhança aos combustíveis 
derivados do petróleo, o que possibilita a substituição rápida da fonte de energia sem a necessidade de mudanças 
tecnológicas signifi cativas, os biocombustíveis, em destaque o etanol de cana-de-açúcar e o biodiesel, são apresentados 
como a solução mais viável econômica e ambientalmente, a curto e médio prazo.  Frente a este contexto, o Brasil 
destaca-se como um dos grandes players internacionais, defendendo e incentivando o uso dos biocombustíveis como 
fontes energéticas capazes de proporcionar não só a redução das emissões de gases de efeito estufa, mas também o 
crescimento econômico em países em desenvolvimento, tendo como respaldo a experiência de 30 anos de atividade 
tecnológica e utilização do etanol de cana-de-açúcar.

palavras-chave: Brasil; energia; petróleo; biocombustíveis.
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FORMAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA:
COMPARAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM MATCHING-TO-SAMPLE COM SEQUÊNCIA INTRAVERBAL

Aluno bolsista: André Lepesqueur Cardoso–PIC/UniCEUB 
Contato: andrelecardoso@gmail.com
Orientador: Prof. Dr. Carlos Augusto de Medeiros 
Psicologia – FACES – UniCEUB

             

O presente estudo teve como objetivo comparar os resultados obtidos após aplicação do procedimento clássico 
de formação de equivalência e do procedimento alternativo de sequência intraverbal. Participaram do estudo 12 crianças 
com idades entre nove e 11 anos, durante 10 dias. Foi feito um levantamento teórico e experimental da literatura 
analítico-comportamental sobre os fenômenos envolvidos no procedimento de treino em Matching-to-Sample (MTS) 
e no procedimento de treino em sequência intraverbal. Na literatura, consta que o procedimento de treino em MTS 
produz discriminações condicionais e o procedimento em sequência intraverbal produz discriminações simples e habilita 
respostas intraverbais relacionadas a estímulos dissimilares específi cos. A fi nalidade desse estudo foi avaliar, entre as 
contingências de treino distintas – MTS e sequência intraverbal – qual apresentaria melhores resultados na formação 
de classes de equivalência. Também foram comparados os efeitos de utilizar, no experimento, estímulos desconhecidos 
ao participante e de mesma categoria (Estudo 1) e estímulos já conhecidos e de categorias diferentes (Estudo 2). O 
experimento realizado teve duas sessões por participante, uma para cada um dos dois procedimentos de treino, seguidos 
de testes. O procedimento de treino visava formar duas classes, contendo três estímulos cada uma. Aos participantes 
foram instruídas as contingências vigentes e treinadas pelos dois procedimentos. Logo após o treino, foram aplicados, 
pelo procedimento de MTS, testes de relações emergentes entre estímulos. Os participantes do Estudo 1 apresentaram 
difi culdades na formação de classes de equivalência, e apenas um conseguiu formá-las após procedimento em MTS, 
enquanto, aproximadamente, dois participantes conseguiram formá-las pelo procedimento em sequência intraverbal. 
No Estudo 2, dois de três participantes formaram equivalência pelo procedimento de treino em MTS e nenhum pelo 
procedimento de treino em sequência intraverbal. Como conclusão, não foi possível testar a hipótese do Estudo 1, por não 
haver resultados consistentes. No entanto, foi possível concluir que o procedimento em MTS produz melhor desempenho 
quando os estímulos são de categorias diferentes e já são conhecidos pelo participante (Estudo 2). A presente pesquisa 
confi rma a relevância de análise teórica e as implicações práticas quanto às pesquisas por procedimentos de treinos 
alternativos que também podem ser utilizados na formação de classes de equivalência.

palavras-chave:.classes de equivalência; matching-to-sample; sequência intraverbal.
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LEVANTAMENTO DA DIVERSIDADE FLORÍSTICA DE UMA
RESERVA LEGAL DE CERRADO E MONTAGEM DE UM HERBÁRIO DEMONSTRATIVO NO UniCEUB

Aluna voluntária: Andrielle Cristine Medeiros de Souza
E-mail: dettycristine@hotmail.com 
Orientador: Francisco Chagas Barradas
E-mail: francisco.barradas@bcb.gov.br
UniCEUB – FACES – Biologia

O cerrado é considerado a vegetação tropical savânica de maior biodiversidade do mundo, sendo o levantamento 
fl orístico e a coleção botânica recursos importantes para elaboração de políticas de conservação. O presente trabalho 
consistiu em levantamento fl orístico de uma área de cerrado, no sentido restrito, de uma reserva legal e montagem de 
uma coleção de exsicatas para a elaboração de um herbário demonstrativo. Na área da reserva, já foram identifi cadas 
e coletadas 50 espécies para a inclusão no herbário. As coletas foram feitas no cerrado e em áreas urbanas do Distrito 
Federal e entorno. O material botânico é prensado em campo, herborizado e identifi cado no LABOCIEN. As exsicatas 
são montadas em tamanho padrão, e todo o material recebe etiqueta de identifi cação. A família mais representativa é 
a Leguminoseae. As espécies apresentam alto potencial de uso medicinal. As mais populares podem ser destacadas 
pelo emprego alimentício, medicinal e ornamental, como o Anacardium humile e o Caryocar brasiliense. A coleção do 
herbário é pequena, mas abrange as espécies de maior importância, como barbatimão, pequi e murici, e as exóticas 
invasoras, como o Tecoma stans, a Mangifera indica, o Artocarpus heterophyllus, que apresentam alta periculosidade 
para o meio. O projeto de pesquisa contribui para o conhecimento da fl ora nativa de cerrado em área densa e de sensu 
stricto e proporciona qualidade e diversidade das aulas desenvolvidas no UniCEUB. A coleta e a identifi cação botânica são 
importante argumento para analisar a conservação de uma área e o correto manejo das espécies.

palavras-chave:.levantamento fl orístico; identifi cação botânica; acervo didático.
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INTIMIDADES DESCOSTURADAS EM TECIDOS DE VOZES

Aluna bolsista: Beatriz Beltrão
beatrizbeltrao@gmail.com
Orientadora: Ana Luiza Montalvão Maia
Letras – FACES – UniCEUB

As poesias de Ana Cristina Cesar, mais especifi camente as que compõem a obra A teus pés, corpus da pesquisa, 
são caracterizadas por aproximar-se do diário íntimo, das correspondências e dos relatos confessionais. Entretanto, a 
escrita aparentemente autobiográfi ca parece ser uma estratégia para esconder segredos íntimos, sugar a curiosidade do 
leitor e frustrá-lo em seguida. Os diálogos com o leitor são sempre entrecortados. O “eu” da escritura é esfacelado; várias 
vozes cruzam-se na primeira pessoa e contribuem para a percepção de uma só. A esse respeito, Ana Cesar discute a 
impossibilidade de dar forma à subjetividade do autor por meio da literatura, remetendo-se à “morte do autor”, conceito 
defendido pelo crítico francês Roland Barthes. Nesse sentido, a poetisa defende que a intimidade não é comunicável 
literariamente, pois o eu que se recupera no destino não é o mesmo eu que escreve. Outro aspecto marcante na 
poesia de Ana Cesar é o trato dado à intertextualidade, que, na obra analisada, é parte indispensável na construção do 
pensar poético. Ana Cesar utilizava o termo ladronagem para dar nome a esta técnica utilizada na composição de seus 
poemas: recortar trechos de outros textos ou poemas de outros poemas, a fi m de ressignifi cá-los, incorporando-os a 
outros contextos e utilizando-os como instrumento para o repensar poético. Tendo em vista essas características, este 
trabalho, tomando como base o conceito de discurso literário defendido pelo teórico Maurice-Jean Lefebve, por meio da 
problematização da escrita autobiográfi ca e da análise do aspecto intertextual na obra A teus pés, de Ana Cristina Cesar, 
discute a linguagem poética como espaço revolucionário.

palavras-chave: intertextualidade; autobiografi a; discurso literário.



74

DISPÊNDIO ENERGÉTICO DURANTE DIFERENTES MÉTODOS
DE EXERCÍCIO RESISTIDO EM ADULTOS FISICAMENTE ATIVOS

Bianca Souza Lima 1, Márcio de Paula e Oliveira 2, Vinicius Zacarias Maldaner da Silva 3

1 Aluna bolsista de Fisioterapia do UniCEUB
2 Docente do curso de Fisioterapia do UniCEUB; mestre em Ciências da Saúde
3 Mestre em Educação Física pela UnB; doutorando em Ciências Médicas pela UnB

E-mail: bianca_slima@hotmail.com

O exercício resistido pode aumentar o gasto energético, favorecendo o aumento da massa magra e a diminuição 
do percentual de gordura. A intensidade, a duração, o intervalo entre as séries, a velocidade de execução e o tempo de 
recuperação do exercício resistido são fatores que afetam a quantidade total de energia despendida durante o exercício. 
A modalidade super-série (SUPER) incorpora exercícios de diferentes grupamentos musculares com um intervalo de 
descanso mais curto do que o comumente empregado no exercício convencional (CONV), levando o músculo á fadiga. 
Sendo assim, nem todas as modalidades de exercício resistido são capazes de produzir o mesmo gasto energético. O 
objetivo é comparar o gasto energético em diferentes modalidades de exercício resistido e avaliar esse comportamento 
entre as séries. Para isso, foram avaliados oito indivíduos do sexo masculino ativos fi sicamente, os quais participaram de 
três protocolos de exercício resistido, utilizando um dinamômetro isocinético: agonista isolado; antagonista isolado; super-
série. Foi feita a medida dos gases expirados (VO2 e VCO2) durante o exercício para análise do gasto energético por meio 
do equipamento portátil de ergoespirometria. Não houve diferença signifi cativa entre o gasto energético nas diferentes 
modalidades de exercício resistido. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que não há diferença signifi cativa do 
gasto energético durante as diferentes metodologias de exercício resistido para essa população estudada.

palavras-chave: dispêndio energético; exercício resistido; reabilitação.
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A SUBJETIVIDADE NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER

Aluna bolsista: Carolina Cardoso Marques
 e-mail: carolina0106@msn.com
Orientador: Profº. Dr. Fernando L. Gonzalez Rey
UniCEUB
Faculdade de Ciências da Saúde e Educação, curso de Psicologia
Projeto de Iniciação Científi ca do Núcleo de Pesquisa e Extensão 

Esta pesquisa contempla os aspetos psicológicos envolvidos no diagnóstico de câncer. O sujeito em análise é mulher, 
divorciada, com 33 anos. Os instrumentos utilizados são entrevistas desenvolvidas como conversações e complemento 
de frases, baseados em tópicos gerais sobre a vida da participante. Visou-se compreender os sentidos subjetivos que se 
organizam na pessoa com diagnóstico de câncer e discutir as consequências e as vantagens do posicionamento como 
sujeito para a recuperação. Trabalhando tais conteúdos confl ituosos, a participante apresentou alternativas em nível 
emocional e refl exivo que permitiram, durante sua fase de tratamento, novos posicionamentos perante o diagnóstico e o 
tratamento.

palavras-chave: subjetividade; sujeito; câncer.
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TIPOLOGIA DE FRUTOS E SÍNDROME DE DISPERSÃO DE UM
FRAGMENTO DE CERRADO SENSU STRICTO NA APA DO GAMA E CABEÇA

DE VEADO E MONTAGEM DE COLEÇÃO DIDÁTICA DE FRUTOS – CARPOTECA

Carolina Catia Schaffer – PIC Quota Voluntária
Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. FACES. Biologia.
Email: jacarol.schaffer@gmail.com

O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento dos diferentes tipos de frutos e suas respectivas 
síndromes de dispersão de um fragmento de cerrado sensu stricto localizado entre as quadras 14 e 26 do Park Way e 
Vargem Bonita, correspondente à área urbana da APA do Gama e Cabeça de Veado, Brasília-DF, e montagem de um acervo 
de frutos (carpoteca) para fi ns didáticos e pedagógicos no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. As coletas foram 
feitas mensalmente, no período de agosto a dezembro de 2009, por meio do método de caminhamento. A classifi cação 
dos tipos de frutos e das síndromes de dispersão foi baseada em diferentes autores e ocorreu simultânea ao tempo de 
coleta. A montagem da carpoteca e sua estruturação foram feitas entre os meses de janeiro e junho. Todas as espécies 
em frutifi cação tiveram frutos coletados e as características registradas em fi chas de campo. Morfologicamente, os frutos 
amostrados na área do estudo apresentaram alto padrão de diversidade, com grande variação na forma e no modo de 
dispersão. Ao todo, foram coletados 79 frutos, distribuídos quanto a sua tipologia, como: antrocarpáceo (3), bacóide (8), 
cápsula loculicida (13), cápsula septicida (3), cápsula tubulosa (4), criptossâmara (1), drupóide (8), esquizocarpáceo 
(4), folículo (1), fruto múltiplo estrobiliforme (5), fruto múltiplo livre (2), legume (5), legume bacóide (3), legume nucóide 
(4), legume saramóide (2), nucóide (11) e sorose (2). Quanto à deiscência do mesocarpo, foram coletados 36 frutos 
indeiscentes e 43 deiscentes, e, quanto à consistência do mesocarpo, 54 dos frutos coletados eram secos e 25 carnosos. 
Quanto à síndrome de dispersão, as mais frequentes foram anemocoria e zoocoria, por tratar-se de uma região de 
planalto onde os ventos são constantes. Os resultados encontrados indicam que a diversidade fl orística do bioma cerrado 
refl ete grande variedade de formas de frutos e síndromes de dispersão, apresentando ampla disponibilidade de material 
para ilustração das aulas. Portanto, a montagem da carpoteca nas instituições de ensino estimula a melhor compreensão 
do conteúdo por parte dos alunos. 

palavras-chave: cerrado; tipologia de frutos; síndrome de dispersão.
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MÍDIA E POLÍTICA NO BRASIL:
A INTERNET COMO RECURSO DO MARKETING POLÍTICO E ELEITORAL 

Aluna: Carolina Cunha Canto de Miranda – bolsista PIC / UniCEUB
Orientador: Prof. Gabriel Castelo Branco
FATECS – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Administração
Contato: cccmiranda@gmail.com 

A internet como meio de comunicação é uma realidade. Este recurso expande-se a cada dia; desta forma, o 
debate sobre a sua utilização é bastante oportuno. Além de ser nova mídia, a internet ampliou o conjunto de recursos e 
oportunidades, provocando mudanças nos diversos campos de atuação, diminuindo fronteiras, conectando pessoas no 
mundo, instantaneamente. Além disso, sua utilização refere-se a um meio efetivo e efi ciente de fortalecer os relacionamentos 
interpessoais entre indivíduos de diferentes partes do globo, cuja comunicação instantânea e permanente é uma realidade 
irreversível. Com este crescimento, seria errôneo excluir a política, ou melhor, o modo de se fazer política pela internet. A 
cada campanha eleitoral, a rede é utilizada por maior número de candidatos, deixando de ser um instrumento secundário 
e assumindo um papel de grande importância no processo eleitoral. Por sua vez, o marketing eleitoral no Brasil busca 
estabelecer novos meios para atingir o maior número de eleitores. Assim, este projeto tem como objetivo determinar a 
efi ciência da internet como instrumento do marketing político e eleitoral e sua infl uência no processo decisório do eleitor. 
Para isto, foi realizada pesquisa de campo, o método de survey, em que foram disponibilizados questionários online para 
que se pudesse obter amostra signifi cativa de eleitores de diferentes regiões brasileiras. Por este meio, foi possível coletar 
a opinião de, aproximadamente, 450 eleitores. Apesar de este número ser insufi ciente, foi possível identifi car tendências e 
informações conclusivas, entre elas a de que a internet é um meio que pode benefi ciar o eleitor, no entanto é necessário 
que os políticos desenvolvam estratégias efi cientes para que consigam utilizá-la a seu favor.

 

palavras-chave: marketing político; internet; processo eleitoral. 
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COMPARAÇÃO ENTRE SANGUE VENOSO E SANGUE
CAPILAR PARA AVALIAÇÃO DE GLICEMIA E COLESTEROLEMIA

Carolina de Paula Veloso – Biomedicina – FACES – UniCEUB
Bolsista (carolina.pveloso@gmail.com)
Tania Cristina Andrade – FACES – UniCEUB
Orientadora (tania.andrade@uniceub.br)

Os aparelhos portáteis para o monitoramento da glicose e do colesterol têm a vantagem do pouco tempo envolvido 
na análise, além de poder ser usados para avaliações precoces em crianças e outros grupos com menor risco teórico. 
A glicemia é o nível de glicose que está presente no sangue, mantida na faixa entre 70 e 99 mg/dl, o que depende, 
principalmente, da capacidade funcional das células pancreáticas em secretar insulina e da sensibilidade tecidual à ação 
dessa substância. A hipercolesterolemia é um fator de risco independente para o desenvolvimento de doença arterial 
coronariana, e a dosagem de colesterol é um parâmetro inicial para investigação deste problema. Neste ponto, aparelhos 
portáteis para avaliação de colesterol servem para triagem populacional, em que indivíduos com valores acima de 190 
mg/dl devem ser encaminhados para análise completa do perfi l lipídico. O objetivo deste trabalho é comparar os valores 
de glicemia e colesterolemia obtidos através de punção venosa com os obtidos por aparelhos portáteis de medição, para 
verifi car se há diferença estatisticamente signifi cativa entre as dosagens e, assim, comparar a efi cácia do monitoramento 
pelos aparelhos com a da medida venosa, já que são métodos usados por portadores de diabetes mellitus para controle 
da glicemia e por pessoas em tratamento para hipercolesterolemia como coadjuvante no controle do nível de colesterol 
plasmático. Foram coletadas amostras biológicas de 47 voluntários escolhidos ao acaso entre a população de alunos e 
funcionários do UniCEUB. Coletaram-se de cada voluntário 3 ml de sangue venoso em seringas estéreis e uma amostra de 
sangue capilar por uso de lancetas estéreis. A maioria dos pacientes apresentou resultados de glicemia capilar superiores 
aos da venosa. A análise estatística mostrou que houve diferença signifi cativa entre essas duas glicemias, realizadas 
simultaneamente. Quanto ao colesterol, a maioria dos pacientes apresentou a medida venosa superior à capilar. Com 
a realização da análise estatística, observou-se que a diferença entre as duas medidas de colesterol, capilar e venosa, 
também foi signifi cativa. Com isso, pode-se concluir que o uso da medida de glicemia e de colesterol capilar para 
monitorização de doenças deve ser reavaliado uma vez que esses valores não corresponderam aos obtidos por punção 
venosa. Os controles diários de glicemia e colesterol por aparelhos portáteis contribuem para a redução das principais 
complicações do diabetes e da hipercolesterolemia, e o ideal é que estejam correlacionados aos valores plasmáticos reais 
dos pacientes.

palavras-chave: diabetes mellitus; glicemia; colesterolemia; monitoramento. 
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VIVER É MUITO PERIGOSO: UM ESTUDO DA TRANSCENDÊNCIA NO CONTO
A TERCEIRA MARGEM DO RIO DE GUIMARÃES ROSA

Aluna: Caroline Ramos de Souza
carol_frodo@hotmail.com     
Orientadora: Ana Luiza Montalvão
Centro Universitário de Brasília – UniCEUB
Faculdade de Ciências da Educação e Saúde - FACES
Curso de Letras

Este trabalho científi co trata da questão da transcendência no conto “A terceira margem do rio”, de Guimarães 
Rosa, autor inserido na terceira fase do movimento modernista, recuperando propostas das fases anteriores, tais como, 
o traço experimental da linguagem e o regionalismo. Rosa, com sua forma inovadora de escrever, associa preocupações 
fi losófi cas à ousadia formal. O conto “A terceira margem do rio”, corpus da pesquisa, faz parte da obra Primeiras estórias 
(1962) e traz a categoria da transcendência que se manifesta pelo viés da epifania, a qual evidencia o complexo universo de 
Rosa, que se deixa tornar permeável à possibilidade de compreensão que transcenda o unicamente literário para acolher 
o plano mais vasto da multiplicidade dos caminhos. No conto “A terceira margem do rio”, um homem cumpridor, ordeiro e 
positivo, desde sempre integrado ao pequeno mundo de um vilarejo interiorano, subitamente e sem nenhuma explicação, 
resolve abandonar tudo para viver numa canoa, num eterno movimento de ir vir rio acima, rio abaixo, que se esgota em si 
mesmo, sem a fi nalidade prática de conduzir a algum lugar, e extrapola a lógica racionalista, utilitária, para tocar o plano 
místico, simbólico. Rosa parte de leituras espirituais para ultrapassá-las à criação centrada na invenção verbal. Produziu, 
com esse método, narrativas que condensam, em sua simbologia, aspectos esotéricos. É um relato minucioso, um diálogo 
entre o transcendente insondável e a mais premente inocência, mas também é um elogio à linguagem e à literatura. Essa 
pequena obra-prima de contenção e efi cácia poética impõe ao leitor o desafi o e o desamparo das grandes obras.

palavras-chave: epifania; transcendência; linguagem.



80

DEVASTAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NOS 50 ANOS DE BRASÍLIA
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Aluno bolsista:
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A pesquisa aborda o processo de construção e consolidação de Brasília sob a perspectiva da história ambiental. 
A capital federal nasceu com o rótulo da modernidade e precisou intervir diretamente sobre o meio ambiente natural – o 
cerrado – para que o seu projeto se realizasse. Para isso, foi preciso que grande parte de sua vegetação nativa cedesse 
espaço para o concreto. A arquitetura moderna foi o princípio que legitimou e conferiu estilo único à região urbana, que 
encontrou, na técnica paisagística, o parceiro ideal para a confi guração de Brasília, a qual em nada poderia parecer-se 
com as demais cidades brasileiras. Surgiu, assim, uma cidade com prédios de arquitetura arrojada e natureza exótica que 
negou o cerrado – marca da devastação. Da mesma forma que seus prédios e monumentos, o verde em Brasília também 
foi projetado e “construído”. Assim, surgiu uma “natureza artifi cial” no lugar onde antes existia o cerrado. Na década 
de 70, foram dados os primeiros passos no sentido da preservação ambiental em Brasília, principalmente estimulados 
pela necessidade de substituição de espécies exóticas pela vegetação nativa. Os anos posteriores sinalizaram medidas 
mais efi cazes e foram marcados pela criação de leis e unidades de conservação, principalmente parques ecológicos, 
preocupados em preservar a natureza do cerrado. No Plano Piloto de Brasília, destaca-se a criação do Parque Olhos 
D’Água: o concreto cedeu ao cerrado. Hoje, espécies nativas, como o pequi e o buriti, são reconhecidas como patrimônio 
ecológico da cidade.

palavras-chave: história ambiental; Brasília; devastação; preservação.
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100 ANOS DE ADONIRAN BARBOSA: “UMA SAUDOSA MALOCA” –
GÊNESE DE PERSONAGENS EM BUSCA DE UMA DRAMATURGIA

Autor: Claudemir de Novais (voluntário)
UniCEUB – FACES – Letras
E-mail: Klausnovais@yahoo.com.br

O projeto de pesquisa 100 anos de Adoniran Barbosa: “uma saudosa maloca” – gênese de personagens em 
busca de uma dramaturgia, realizado por Claudemir de Novais, sob orientação do professor doutor Amauri Rodrigues da 
Silva, está concentrado na área de literatura, mais especifi camente na produção da escrita dramatúrgica, por meio de 
elementos estruturantes, localizados no corpus de seu objeto de estudo, o ator, cantor e compositor Adoniran Barbosa. O 
objetivo é a composição de Uma saudosa maloca, obra inédita da dramaturgia, envolvendo personagens pesquisadas no 
corpus fonográfi co do artista, com base em aspectos da ciência e da arte. O processo de criação remete à leitura de obras 
literárias, acadêmicas, dramatúrgicas, estudos de sociedade, estudos linguísticos e análises textuais em busca da gênese 
das personagens que são a base narrativa de Uma saudosa maloca, as quais são encontradas em mais de 140 canções, 
a partir da análise de suas letras e do reconhecimento das potências dramatúrgicas que fornecem tessitura à nova trama, 
fomentada pela obra original. A metodologia abrange a leitura das letras de músicas do artista Adoniran Barbosa na busca 
por reconstituir sua narrativa e elaborar nova e verossímil história pela análise textual. O resultado material da pesquisa é 
a composição da peça de teatro inédita, do gênero musical, intitulada Uma saudosa maloca, que, apresenta 30 canções 
do artista, em 3 atos, em uma trama que oferece nova existência a Matogrosso, Joca, Inês, Iracema, Beleza, Dito, João, 
Moacir e outras personagens da seara do autor da canção.

palavras-chave: criação; personagens; dramaturgia; Adoniran Barbosa. 
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ATIVISMO JUDICIAL E DEMOCRACIA NO BRASIL

Aluno: Daniel Vieira Bogéa Soares
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A pesquisa procedeu à análise da atuação do Supremo Tribunal Federal em período posterior à promulgação da 
Constituição Federal de 1988. Com base em trabalhos que constataram a existência de um processo de transferência de 
poder decisório sobre questões políticas à esfera do Poder Judiciário, ao qual se conferiu a alcunha de judicialização da 
política, tomou-se o contexto brasileiro como objeto de estudo para avaliar a forma pela qual tal movimento tomou corpo 
no direito pátrio e manifestou-se na mais alta corte do país. Foi realizada revisão bibliográfi ca da literatura correspondente 
ao assunto tanto no Direito Constitucional e na Teoria do Direito quanto na Ciência Política, possibilitando a conformação 
de um referencial teórico e a distinção conceitual entre judicialização e ativismo judicial. Em seguida, foi feita uma análise 
histórica em torno do advento do fenômeno do ativismo judicial, tendo como fonte precípua casos que marcaram a 
Suprema Corte dos Estados Unidos em diferentes períodos e composições. Foi conferida ênfase à infl uência exercida 
pelo modelo estadunidense de revisão judicial sobre as instituições democráticas brasileiras e seu papel na origem do 
protagonismo judicial em terras tupiniquins. Por derradeiro, foram selecionados casos recentes e paradigmáticos julgados 
pela mais alta corte brasileira em que foi observada uma orientação ativista por parte do tribunal. Por meio da análise 
qualitativa dos votos de membros do Supremo, houve a tentativa de situar a orientação da corte no atual contexto histórico, 
visando alcançar uma compreensão das particularidades que caracterizam o ativismo judicial brasileiro. Os resultados 
alcançados, ainda incipientes e carentes de maior aprofundamento empírico, indicam que o Supremo Tribunal Federal, a 
par da constatação de falência das demais instituições, mormente da crise do Poder Legislativo, e da adoção de novas 
perspectivas teóricas, ampliou, de forma extraordinária, suas fronteiras de atuação, adentrando esfera de competência 
dos demais Poderes. Tal atuação tem implicações consideráveis sobre a estrutura da democracia brasileira, exigindo nova 
maneira de compreender a separação dos Poderes, e representa um perigo à legitimação da jurisdição constitucional, na 
medida em que transfere a juízes uma carga de responsabilidade que, antes, permanecia relegada a outros campos e 
atinge basilares elementos legitimadores do controle jurisdicional de constitucionalidade.

palavras-chave: judicialização da política; ativismo judicial; legitimidade da jurisdição constitucional.
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EFEITO DE FIBRAS ALIMENTARES E DA ATIVIDADE FÍSICA NOS
NÍVEIS LIPÍDICOS E GLICÊMICOS EM ANIMAIS SUBMETIDOS À DIETA HIPERLIPÍDICA
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A alta incidência de obesidade e doenças causadas pela transição nutricional da atualidade leva à necessidade de 
medidas preventivas para evitar o aumento progressivo desses males. Assim, faz-se necessário investir em pesquisas 
que descubram propriedades de alimentos capazes de combatê-los e comprovem, por exemplo, a capacidade da 
berinjela de diminuir os níveis de colesterol e glicemia e os efeitos hipoglicemiantes e hipocolesterolêmicos da fi bra da 
casca do maracujá. No entanto, os resultados não são totalmente conclusivos. O objetivo deste trabalho é verifi car e 
comparar o efeito da berinjela e da fi bra da casca do maracujá nos níveis lipídicos e glicêmicos, em animais submetidos 
à dieta hiperlipídica. Trata-se de um estudo experimental, dividido em dois momentos. Foram utilizados 20 ratos (Rattus 
norvegicus) no primeiro momento, e 35 no segundo, fêmeas com aproximadamente 45 dias de vida e oferta de ração 
e água ad libitum. O período de experimentação em ambos os momentos foi de 8 semanas. O projeto foi submetido 
e homologado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário de Brasília. Os animais foram divididos em quatro grupos 
experimentais, assim distribuídos: controle negativo (G1), administrados somente com ração padrão; (G2) controle positivo, 
com ração hiperlipídica; (G3) experimental, com ração hiperlipídica e fi bra da casca do maracujá; (G4) experimental, 
com ração hiperlipídica e berinjela. Coletaram-se dados de variação de peso corpóreo, consumo de ração e, no fi nal da 
experimentação, medidas bioquímicas, como glicemia, colesterol total e triglicerídeo. Verifi cou-se diferença signifi cativa 
na medida de colesterol total entre o grupo controle negativo e os grupos experimentais, cuja ração continha fi bras 
alimentares e que apresentaram valores signifi cativamente menores. As medidas de triglicérides não divergiram muito 
entre os grupos e quando comparadas com as medidas referenciais da literatura. Assim, o presente estudo aponta para a 
confi rmação dos efeitos hipocolesterolêmicos e hipoglicemiantes da berinjela e da fi bra da casca do maracujá e a possível 
presença de componente ativo específi co da berinjela que possa contribuir com a redução do peso corpóreo. No entanto, 
sugerem-se outras pesquisas que investiguem os motivos destes efeitos.  

palavras.chave: berinjela; fi bra da casca do maracujá; efeito hipocolesterolêmico.
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Evidências científi cas apontam a prática regular de atividades físicas (ATF) como elemento essencial à boa saúde 
e associado à qualidade de vida (QV). Entretanto, a proporção de indivíduos insufi cientemente ativos ainda é elevada. 
Intervenções para a promoção da ATF devem-se basear no conhecimento da realidade local. Caracterizar o nível de ATF 
(NATF), da QV e de fatores associados é fundamental para o planejamento e a avaliação de intervenções. O objetivo desta 
pesquisa é avaliar a QV, o NATF e os fatores associados entre alunos de um centro universitário particular em Brasília–DF. 
Um estudo transversal foi realizado com seleção aleatória da amostra, calculada em 386 indivíduos, considerando-
se prevalência de sedentarismo de 50%, signifi cância de 95% e erro tolerável de 5%. Empregou-se uma fi cha de 
identifi cação com dados antropométricos e socioeconômicos, questionário de qualidade de vida da Organização Mundial 
da Saúde (WHOQOL) e o IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) para avaliar o NATF em 2 categorias: ativos 
(AT) e insufi cientemente ativos (IA). As barreiras à prática de ATF mais frequentes foram: falta de tempo (55,4%), cansaço 
(25%) e falta de companhia (21,7%). A QV média foi menor que o esperado para esta população, sendo inferior a 75% 
do máximo nos 4 domínios. A proporção de indivíduos IA foi semelhante aos dados da literatura. Esse achado adquire 
especial signifi cado quando observada a faixa etária dos voluntários e o elevado percentual dos que informaram ser o 
cansaço uma barreira importante. A associação entre as horas sentadas e o NATF indica a necessidade de estratégia 
específi ca para esse público, considerando que o ensino superior é majoritariamente realizado sentado. Este estudo foi 
o primeiro do Grupo de Estudos em Atividade Física e Saúde (GEAFS) sobre aspectos epidemiológicos e fi siológicos da 
saúde humana.

palavras-chave: atividade física; qualidade de vida; ensino superior.
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OS EFEITOS DA MASSAGEM TERAPÊUTICA SOBRE A ANSIEDADE E A
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM SÍNDROME DA FIBROMIALGIA
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UniCEUB. FACES. 

A fi bromialgia é uma síndrome caracterizada por dor musculoesquelética difusa, cujo quadro álgico desencadeia 
ansiedade e provoca diminuição da capacidade funcional do indivíduo. O objetivo deste estudo é verifi car os efeitos da 
massagem terapêutica na ansiedade e na qualidade de vida de pacientes com síndrome da fi bromialgia por meio dos 
questionários SF-36, FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) e da escala visual analógica de dor. A amostra consiste de 6 
mulheres com idade entre 21 e 60 anos, divididas em 2 grupos, um de controle, com 3 mulheres saudáveis, apresentando 
tensão no músculo trapézio, e um de fi bromialgia, com 3 mulheres diagnosticadas com a síndrome, com tender point 
positivo no músculo trapézio. Os grupos foram submetidos a duas sessões de massagem por semana, com duração de 
10 minutos cada uma, durante 5 semanas, totalizando 10 sessões. Na avaliação pré-intervenção, o questionário SF-36 
revelou valores signifi cativamente inferiores nos itens relacionados a dor, capacidade funcional, saúde mental e vitalidade 
em relação ao grupo de controle. O questionário FIQ revelou níveis signifi cativos de dor, fadiga, rigidez matinal, ansiedade 
e depressão no grupo de fi bromialgia. A escala visual analógica revelou que pacientes com fi bromialgia possuem maior 
nível de dor que as do grupo de controle. Na avaliação pós-intervenção, o SF-36 revelou discreto aumento do domínio 
relacionado à dor e aumento dos domínios relacionados à saúde mental e à vitalidade. O FIQ revelou que não houve 
mudança signifi cativa na dor, porém os níveis de ansiedade e depressão apresentaram melhora importante. Na avaliação 
da EVA, comparando-se a primeira intervenção à ultima, nesta, houve redução do nível de dor em 2 a 3 pontos menos que 
os obtidos inicialmente. Conclui-se que a massagem terapêutica possui modesta efi cácia na ansiedade e na qualidade de 
vida de pacientes com síndrome da fi bromialgia, quando avaliadas pelo questionário SF-36, FIQ e EVA. Não houve efeitos 
signifi cativos da massagem sobre a dor das pacientes com fi bromialgia. 

palavras-chave: fi bromialgia; massagem terapêutica; ansiedade.
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EFEITO DE EXTRATOS DE PLANTAS INSETICIDAS VISANDO
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A produção orgânica de hortaliças no Distrito Federal é de extrema importância, porém é difícil o controle de 
pragas pela escassez de alternativas de manejo. O estudo do uso de extratos vegetais para esse controle é interessante, 
pois o sistema orgânico de cultivo não permite insumos sintéticos. Assim, o presente estudo objetiva avaliar o efeito de 
extratos de plantas no controle de insetos-praga em hortaliças como uma alternativa de manejo em sistema orgânico de 
cultivo. Os experimentos foram realizados no Centro Universitário de Brasília. Nos bioensaios com chance de escolha para 
Ascia monuste orseis (Lepidoptera: Pyralidae), discos foliares de couve de 3,5 cm de diâmetro foram mergulhados por 
um minuto no extrato, antes de serem oferecidos às lagartas. Foi utilizada uma arena constituída de uma placa de Petri, 
com 15 cm de diâmetro, e, em cada placa, foi colocado um disco de couve tratado com cada extrato vegetal, Pterodon 
emarginatus (sucupira – Fabaceae); Acrocomia aculeata (macaúba – Arecaceae) e Azadirachta indica (nim – Meliaceae) 
nas concentrações de 5 e 10% e um disco testemunha tratado apenas com água destilada, dispostos equidistantes 
e próximos à borda da placa. Foram utilizadas cinco lagartas de terceiro instar por placa com quatro repetições. As 
avaliações foram realizadas pela contagem do número de lagartas em cada disco foliar, após 5, 10, 15 e 30 minutos 
e 1, 2, 4, 8 e 24 horas após a liberação. O número de lagartas em cada extrato variou na maioria das avaliações, com 
exceção da 6ª e da 7ª avaliações (2 e 4 horas), que tiveram a mesma disposição das lagartas. Na avaliação fi nal, realizada 
24 horas após a liberação das lagartas, as 20 lagartas encontravam-se dispostas nos discos foliares (nenhuma sobre a 
placa), e 2 lagartas, mortas. No experimento realizado, comprovou-se a efi ciência dos extratos para repelir as lagartas de 
Ascia monuste orseis, pois, ao longo das avaliações, as lagartas percorreram os discos foliares tratados com os extratos 
vegetais, mas, ao fi nal, concentraram-se no disco controle, tratado apenas com água destilada.

palavras-chave: planta inseticida; hortaliça; inseto-praga; Ascia monuste orseis.
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O presente artigo trata de analisar a adoção de políticas de governança corporativa e se isso resulta em maior 
valor da ação da empresa. Em razão de essa prática ser voluntária por parte das companhias, este trabalho justifi ca-se 
em buscar parâmetros para sustentar que a boa prática de governança corporativa resulta em maior precifi cação da 
ação da empresa. Para tanto, são analisados estudos sobre a evolução do mercado acionário brasileiro, o surgimento 
dos novos níveis de govenança corporativa implementados pela BOVESPA, o impacto no mercado brasileiro, as leis e as 
políticas sobre governança corporativa adotadas nos EUA e a relação das empresas com a demanda do mercado. São 
comparadas conclusões de autores sobre o mesmo tema, a fi m de chegar-se ao resultado proposto, consistindo em 
estudo exploratório, baseado em pesquisa documental e eletrônica. Observou-se que a governança corporativa agrega 
valor à ação da empresa, mesmo não tendo nível de signifi cância expressivo para o mercado de capitais.

palavras-chave:.governança corporativa; mercado de capitais; BOVESPA.
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IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS GERADAS PELA FALTA DE
INTEGRAÇÃO DOS PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E SEUS IMPACTOS

Aluna: Jessica Costa Spehar  jespehar@hotmail.com 
Professor-orientador: Jocinez Nogueira Lima jocinez2002@uol.com.br 
Arquitetura e Urbanismo, FATECS, UniCEUB

Nestes últimos anos, no Brasil, tem-se notado um aumento da conscientização de projetistas e empresários do 
setor da construção civil de forma a compatibilizar os procedimentos. Isto se deve à grande concorrência existente 
não apenas em qualidade, mas também relacionada ao curto prazo de entrega da obra exigido pelos clientes. Pode-se 
afi rmar que há certa preocupação desses profi ssionais com o tão polêmico tema, a sustentabilidade, que nem sempre 
é usado no sentido amplo da palavra e, sim, para promoção de status. Na prática, pode-se notar que, tendo em vista 
dados estatísticos, o setor da construção civil é um dos maiores agentes geradores de entulhos, decorrentes da perda 
de materiais empregados nas obras. Vale ressaltar que não há pontos defi nidos de despejo em muitas cidades, ou os 
poucos não atendem a demanda e geram consequências socioambientais negativas. Ademais, soma-se a construção, 
que, por si, só é impactante desde a sua fase inicial. A presente pesquisa buscou demonstrar a importância da integração 
de projetos e profi ssionais respectivos antes e durante sua execução. Com esse propósito, foram aplicados questionários 
a arquitetos e engenheiros. Na sua elaboração, levaram-se em conta as falhas mais frequentes, identifi cadas por 
levantamento bibliográfi co e prática. Ao identifi car os porquês da reduzida compatibilidade entre projetos e soluções, 
espera-se colaborar com o aprimoramento do desempenho realizado por essas equipes e melhorar a qualidade do 
sistema construtivo brasileiro.

palavras-chaves: incompatibilidade de projetos; degradação ambiental; planejamento e execução.
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Orientador: Márcio de Paula e Oliveira
Prof. Msc. Docente de Fisioterapia – FACES– UniCEUB professor_marciooliveira@hotmail.com 

O exercício resistido (ER) é capaz de provocar importantes alterações no funcionamento do sistema cardiovascular, 
levando a uma série de ajustes autonômicos com o objetivo de aumentar o fl uxo sanguíneo local, atendendo, assim, ao 
aumento da demanda metabólica. O aparelho isocinético oferece diferentes metodologias de aplicação do ER, sendo 
que cada uma delas demanda do organismo diferentes necessidades metabólicas, resultando em diferentes respostas 
cardiovasculares. O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento autonômico e cardiovascular frente a três diferentes 
metodologias de exercício resistido. O método empregado consiste em estudo transversal com 13 indivíduos, submetidos 
a três diferentes protocolos: exercício concêntrico de extensores do joelho (A1); exercício concêntrico de fl exores do 
joelho (A2); supersérie (A3). Os testes foram executados com velocidade angular de 60ºs-1, randomizados em 3 dias, 
com intervalo de 7 dias entre cada um. A pressão arterial (PA) foi aferida após um período de repouso de 15 minutos que 
precedeu a execução de cada protocolo e imediatamente após a realização da terceira série do exercício isocinético. Para 
obtenção da frequência cardíaca (FC) de pico, foi utilizado um frequencímetro durante a execução de todo o protocolo. 
A avaliação da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) foi realizada antes, durante e após a execução dos protocolos. 
Em relação à PA, foi constatada sobrecarga cardiovascular em todas as metodologias representadas pelos aumentos 
signifi cativos da PA sistólica e da PA diastólica, mais exacerbadas em A1 e A3. A FC apresentou caráter ascendente 
entre as séries de todas as metodologias, mas apenas o aumento da segunda para a terceira série de A1, que foi de 
4,28%, mostrou-se estatisticamente signifi cativo. Quanto à VFC, houve redução signifi cativa do HF, do LF e do SD1 
após o exercício, além de aumento da relação LF/HF para as metodologias A1 e A3. Estas mudanças apontam uma 
sobrecarga cardiovascular, cuja fi nalidade é atender ao aumento da demanda metabólica provocada pelo ER, além de 
sugerir supressão vagal diferenciada durante as diferentes metodologias de ER, mais efetiva durante a A1.

palavras-chave: exercício resistido; respostas cardiovasculares; sistema nervoso autônomo.
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COMPARATIVA DAS POLÍTICAS NORTE-AMERICANA, BRASILEIRA E DA UNIÃO EUROPEIA

Aluno bolsista: Jonathan Fuchs 
jonathanf88@gmail.com 
Centro Universitário de Brasília
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais – FAJS
Curso de Relações Internacionais

O presente trabalho aborda as principais ações dos governos dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, para tentar 
minimizar os efeitos da crise econômica de 2008. Especifi camente, os governos da Europa e dos Estados Unidos optaram 
por auxiliar o setor econômico por meio de pacotes bilionários de incentivos. As principais medidas foram investimentos 
na infraestrutura, ajuda e estatização temporária de bancos estrategicamente relevantes, estímulos ao consumo interno, 
especialmente para o setor automotivo. Para combater a crise global, as reuniões do G20 ganharam novo destaque. 
Nessas reuniões, os países em desenvolvimento, como o Brasil, obtiveram uma importância maior, já que a crise afetou, 
principalmente, os países desenvolvidos. Nessas reuniões, foram discutidos os próximos passos, as medidas conjuntas e 
as reformas no sistema fi nanceiro internacional. 

palavras-chave: globalização; crise econômica; intervenção governamental; G-20.
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ESCALA VERDE: LINHA DE BASE PARA CAMPANHAS PÚBLICAS
EDUCATIVAS DE CONSUMO SUSTENTÁVEL DE ÁGUA PELO CIDADÃO BRASILIENSE

Acadêmico: Jonnathas Pereira de Souza Alvarenga – bolsista do PIC
E-mail: jonnathas.alvarenga@gmail.com
Professora-orientadora: Mônica Igreja do Prado – mestre em Comunicação
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UniCEUB – FATECS – Comunicação Social

O principal objetivo do projeto é modelar uma escala verde para ser usada como linha de base em campanhas 
públicas educativas sobre consumo racional de água. O cidadão brasiliense poderá ser classifi cado em um dos cinco 
perfi s.  A escala foi elaborada com base nas informações coletadas até o momento. Os esbanjadores são céticos; não 
têm consideração sobre a fi nitude dos recursos; não acreditam que suas contribuições possam fazer diferença; não 
acreditam na fonte da informação; não acreditam que o nível de desconforto será respeitado; não acreditam que outros 
possam gastar mais que eles; acreditam que o problema é endêmico e intratável ou é corporativo e que o envolvimento do 
indivíduo não terá nenhum impacto na solução; tendem a ser não cooperativos. Os consumistas desperdiçam recursos, 
consomem mais do que devem e até ao ponto de comprometer-se fi nanceiramente; tendem a não ser cooperativos, 
mas estão abertos a pequenas mudanças de hábitos desde que o benefício tenha impacto na maneira como são vistos 
pelos outros; acreditam que não adianta fazer algo para a solução do problema, pois os outros não fazem a parte deles 
nem o poder público. Os moderados não desperdiçam recursos, porém não estão dispostos a sofrer desconforto, ao 
ser chamados a reduzir o consumo; tendem a ser cooperativos, mas podem ser permissivos em hábitos que requeiram 
maior esforço de concentração ou em tarefas que pedem considerável mudança de valor e ou crença; acreditam que 
o indivíduo tem impacto na solução do problema, mas que cabe ao poder público a solução defi nitiva. Os econômicos 
utilizam somente o necessário; são conservadores e possuem forte senso de que a participação individual faz grande 
diferença na solução do problema; consideram o bem-estar alheio até o ponto em que não seja hercúleo o desconforto 
que possam causar a si mesmos; são fl exíveis e estão dispostos a modifi car hábitos; tendem a ser cooperativos, mas 
exigem que o poder público cumpra a sua parte na solução do problema. Os espartanos estão engajados em agressiva 
conservação dos recursos; negam a si mesmos commodities ou prazeres comuns e uma vida confortável por conta dos 
valores que possuem; acreditam que nem o poder público, nem os demais cidadãos fazem a parte que lhes cabe na 
solução do problema; tendem a não ser cooperativos, pois acreditam que estão perdendo tempo. Nesse sentido, com 
base no perfi l do consumidor de água no Distrito Federal, o PIC auxilia o gestor público a direcionar as campanhas 
publicitárias de forma a produzir efeitos necessários que conduzam ao uso racional de água de modo sustentável. Os 
dados já sistematizados demonstram que os indivíduos pensam uma coisa e fazem outra. O gestor público de recursos 
hídricos lança mão da publicidade e de campanhas educativas em veículos de massa, para levar mensagens ao cidadão. 
No entanto, elas são genéricas, não sendo diferenciadas por perfi l de consumo de água, portanto não são dirigidas a 
públicos específi cos, gerando baixo impacto quanto à ação pretendida. Este projeto dá continuidade aos estudos sobre 
teoria e prática publicitárias utilizadas em campanhas públicas educativas.

palavra-chave:.comunicação pública; campanha educativa; consumo responsável de água.
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UniCEUB – FACES –Biomedicina

O sistema imunológico tem como função auxiliar a homeostase orgânica por meio de mecanismos dependentes 
da estimulação de citocinas e substâncias efetoras. Entre as citocinas infl amatórias, o Fator de Necrose Tumoral (TNF) 
parece ter sua produção infl uenciada pela atividade física, contudo sabe-se que o tipo e a intensidade do exercício agem 
de maneira diferente sobre esta produção. Portanto, o objetivo é avaliar a infl uência da atividade física sobre a produção 
de TNF, quantifi cada pelo ensaio imunoenzimático, em amostras sanguíneas de voluntários, submetidos ao exercício 
moderado e intenso de natação. Os resultados não demonstraram diferença nas dosagens de TNF entre os grupos. 
Entretanto, em sete doadores (35%), houve diminuição na concentração de TNF, no grupo de exercício intenso. Não se 
sabe, ao certo, a intensidade de exercício físico desejada para que seja possível observar alteração no padrão de TNF. 
Tendo em vista que a atividade física foi realizada de maneira aguda, acredita-se que isto pode ter sido um dos fatores 
pelos quais não houve mudança na concentração sérica de TNF. Por outro lado, é provável que o resultado encontrado 
em 35% dos atletas, tenha ocorrido por estes estarem em regime de treinamento constante. Apesar da existência de 
pesquisas correlatas a exercício e promoção de efeitos benéfi cos ao sistema imunológico, há lacunas a ser preenchidas, 
por isso torna-se necessária a realização de outros estudos com grupos homogêneos.

palavras-chave: fator de necrose tumoral; exercício físico; sistema imunológico.
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OS PROCESSOS DE SENTIDO SUBJETIVO DO
ACOMPANHANTE DE UM PACIENTE EM UTI

Aluna: Juliana Benevides Aires de Castro – bolsista do PIC
Orientadora: Valeria Deusdará Mori
UniCEUB – FACES – Psicologia

O presente estudo qualitativo, de base construtiva e interpretativa, foi desenvolvido com o intuito de discutir os 
processos de sentido e signifi cado que surgem de diferentes formas e níveis no acompanhante de um paciente adulto 
internado em uma unidade de terapia intensiva de um hospital privado de Brasília. Tendo em vista que a internação 
hospitalar é um evento que exige reorganização familiar para que o paciente esteja constantemente acompanhado e que 
o acompanhante dispõe apenas de uma hora para visitação diária, entende-se que este acompanhante merece ser melhor 
compreendido em sua subjetividade. Em razão disto, a pesquisa estudou o vínculo estabelecido entre acompanhante e 
paciente e o processo de saúde e doença na realidade da UTI. Teoricamente, este trabalho apoiou-se na teoria da 
subjetividade proposta por González Rey, em que individual e social são concomitantemente expressos pela organização 
subjetiva do sujeito, identifi cada por emoções, processos simbólicos e discurso. A construção da informação foi, então, 
interpretada e conduzida de forma singular, processual e dialógica, sem deixar de considerar os aspectos histórico-
sociais do processo de saúde e doença. As conversações entre pesquisadora e acompanhante geraram envolvimento e 
participação intensos e ativos que possibilitaram a livre expressão do tema religiosidade como fonte constante de apoio 
e de questionamento do sofrimento latente diante da possibilidade da perda do ente querido e do medo iminente da 
morte como indicadores importantes para compreensão das confi gurações subjetivas do acompanhante em momento de 
intensa fragilidade.

palavras-chaves: UTI; subjetividade; processos de saúde e doença.
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Análise e Desenvolvimento de Sistemas – FATECS – UniCEUB 

O objetivo da pesquisa foi identifi car soluções que promovam a maior inclusão digital para pessoas com defi ciência 
visual, considerando suas necessidades atuais e as iniciativas nacionais e internacionais existentes. O trabalho 
caracterizou a defi ciência visual como o termo utilizado para defi nir indivíduos com situação irreversível da diminuição 
de resposta visual por causa congênita ou hereditária. Apresentaram-se os motivos para combater o analfabetismo 
digital, e identifi caram-se recursos e padrões de desenvolvimento existentes que permitem aos defi cientes ler os textos 
e guiar os usuários dependentes desses recursos. O estudo constatou que as iniciativas para aumentar a acessibilidade 
dos defi cientes visuais ao meio digital estão fundamentalmente apoiadas no W3C e nas iniciativas de estudos liderados 
por universidades na busca de novas soluções. A pesquisa qualitativa, realizada por meio de entrevistas com defi cientes 
visuais e profi ssionais que trabalham com os defi cientes visuais, possibilitou a triangulação dos resultados e identifi cou 
que recursos, como DosVox e Jaws, são amplamente utilizados, mas que, no geral, nem mesmo os softwares há mais 
tempo no mercado atendem todas as necessidades dos defi cientes visuais. Normalmente, os desenvolvedores de tais 
recursos são indivíduos sem estas limitações, o que sugere a possibilidade de ser este um dos fatores que limitam 
a criação de tecnologias e a adequação de recursos já existentes. Identifi caram-se outros fatores que prejudicam a 
inclusão social dos defi cientes visuais, tais como, o preço elevado e a não familiaridade com a tecnologia. Isso ocorre, 
provavelmente, como consequência do grau de instrução e ou do poder aquisitivo dos defi cientes visuais participantes da 
pesquisa. Durante o estudo, observou-se a necessidade de empregabilidade de tecnologia voltada para o deslocamento 
dos indivíduos portadores de defi ciência visual, além do melhoramento das soluções existentes, como os leitores de tela. 
Foram sugeridas ideias de portabilidade de soluções, somente encontradas em computadores, para dispositivos móveis, 
como os celulares. Com a crescente política de inclusão social dos defi cientes, leis e decretos foram promulgados nas 
últimas duas décadas, e a busca da acessibilidade digital é uma das mais importantes formas para que informação, 
conhecimento e meio de construção de ideias e produtos estejam ao alcance dos defi cientes visuais, buscando a inclusão 
social, a igualdade de direitos e a possibilidades entre defi cientes e não defi cientes. A pesquisa demonstrou que, apesar 
das iniciativas existentes, a inclusão digital dos defi cientes visuais está longe do ideal e que a falta de iniciativas efetivas 
para aumentar a empregabilidade da tecnologia a estes usuários é uma realidade e é um dos refl exos da sociedade 
construída com base em indivíduos sem defi ciência.

palavras-chave:.acessibilidade; inclusão digital; defi ciência visual.
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Professora de Biologia: Marília de Queiroz Dias Jácome 
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Centro Universitário de Brasília – UniCEUB 

Embora uma série de argumentos possa ser apresentada a favor das pesquisas envolvendo seres humanos, muito 
se questiona sobre a forma como são realizadas, por exemplo, se os sujeitos deram seu consentimento ou se receberam 
esclarecimento e informação acerca da pesquisa. Essas e outras questões impõem-se quando se aborda o tema sobre 
ética e pesquisa. Considera-se que o ambiente universitário seja o lócus apropriado para a disseminação do cuidado com 
os aspectos éticos, pois é no curso superior que o estudante aprimorará o pensamento científi co por meio da prática. 
Um item relevante na formação dos jovens pesquisadores é relativo aos cuidados éticos. Acredita-se que, para a ética 
ser parte do pensamento e da atividade do universitário e do futuro profi ssional, é necessário que esteja inserida nas 
concepções de ciência e pesquisa. Neste trabalho, investigou-se como o estudante da área de saúde defronta-se com tais 
questões, que valores, crenças e atitudes  permeiam sua posição frente à ética nas pesquisas com seres humanos. Os 
alunos foram divididos em dois grupos de entrevistados, um formado pelos iniciantes, matriculados no segundo semestre, 
e outro, pelos dos dois últimos semestres. O método utilizado consistiu na interpretação de um questionário contendo 
37 perguntas objetivas com cinco alternativas: discordo plenamente, discordo, não tenho opinião defi nida, concordo e 
concordo plenamente. A análise dos resultados foi feita por bloco de perguntas com a mesma temática: a ética como valor 
de uma pesquisa, a atuação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs), o direito dos sujeitos das pesquisas, o método de 
pesquisa, os riscos e os benefícios da pesquisa. Observou-se um aumento de 4% na pontuação média das respostas dos 
alunos de fi nal de curso com relação às dos iniciantes, com a pontuação equivalente a 74,83%, e os de fi nal de curso, 
com 78,8% da pontuação total do questionário. Foi também observada maior pontuação dos alunos que já realizaram 
pesquisas avaliadas por CEPs; do total de 214 pesquisados, 55% encontram-se nas quatro primeiras categorias que 
contêm as maiores notas, de 140 a 179. Desse total, apenas 35 já fi zeram pesquisas, e deles 82,85% fazem parte de 
uma destas quatro categorias. As afi rmativas nas quais os estudantes mostraram maior coerência com a Resolução CNS 
196/96 foram as relativas à ética como valor de uma pesquisa com 169 pessoas por afi rmativa, aproximadamente. As 
informações obtidas com este trabalho apontam para o fato de que os alunos que entraram em contato com a avaliação 
ética responderam mais corretamente sobre os aspectos éticos de uma pesquisa. Também avaliaram mais positivamente 
os que estão em fi nal de curso, um indicativo de que, ao longo da formação, foram sensibilizados. Tais fatos representam 
o indicativo de que a vida acadêmica é uma oportunidade efetiva para a sensibilização ao tema e ao cuidado ético na 
realização de pesquisas.   

   

palavras-chave:.ética; pesquisa; prática científi ca; avaliação.
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Este estudo é um conjunto de dados históricos e análises espaciais que objetiva gerar material para subsidiar a 
realização de projetos e futuras pesquisas sobre escolas públicas, com base no estudo de casos específi cos do Distrito 
Federal. O trabalho correlaciona a história da educação, as legislações específi cas no âmbito do ensino e das normas 
construtivas, o espaço escolar e sua infl uência na formação do indivíduo além dos estudos de tipologias escolares 
aplicadas no Distrito Federal ao longo de seus cinquenta anos de existência. Organizado cronologicamente, o trabalho 
analisa a evolução do ensino e das teorias da educação e traça um levantamento histórico do desenvolvimento do sistema 
educacional, desde o modelo grego, pelas teorias modernas de ensino, até o modelo educacional contemporâneo, além 
de estudar a relação entre as mudanças na legislação e as modifi cações espaciais que ocorreram. A pesquisa enfatiza a 
importância de um espaço escolar projetado de maneira adequada para que haja a interação da criança e do adolescente, 
durante seu desenvolvimento, com este espaço. O estudo estabelece-se em tempo e espaço específi cos, inicia-se com 
a inauguração da capital, segue até a presente data e correlaciona as mudanças em métodos de ensino e evoluções na 
legislação sobre os espaços arquitetônicos das escolas públicas dos casos específi cos do Distrito Federal. Ao fi nal, esse 
conjunto de informações gera diretrizes que servem como base para a formulação de projetos para centros de ensino e 
norteiam novas proposições de espaços escolares que incorporem princípios vistos como necessários para a confi guração 
destes locais. As diretrizes criadas correlacionam os dados históricos e teóricos coletados e, ao fi nal o projeto, geram uma 
releitura destes lugares, inserindo-os no espaço e no tempo contemporâneos.

palavras-chave: arquitetura escolar; educação; Distrito Federal.
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O presente tema desenvolveu-se no decorrer dos debates a respeito das Cortes Internacionais e das suas 
implicações no contexto mundial atual, no âmbito do grupo de pesquisa Internacionalização do Direito, vinculado ao 
Programa de Mestrado e Doutorado do UniCEUB. Nesse sentido, a abordagem da efetividade jurisdicional das decisões 
das Cortes torna-se temática indispensável. A hipótese contestável e o respectivo objeto de estudo consubstanciam-se 
na verifi cação dos mecanismos jurídicos que os Tribunais Internacionais apresentam, em seus instrumentos constitutivos, 
na busca da implementação e da efetividade de suas decisões. Por meio desse recorte metodológico, verifi cam-se 
possibilidades de otimização dos sistemas regionais de proteção dos direitos do homem. Em síntese, analisa-se a 
construção de uma realidade ordenada em meio à fragmentação do Direito Internacional. O desenvolvimento da pesquisa 
traça um esboço estrutural das Cortes Internacionais, sem, contudo, olvidar-se de apresentar a realidade jurídica. Assim, 
em primeiro momento, busca-se compreender essa realidade, destacando-se a infl uência da globalização na construção 
das instituições jurídicas modernas e o quadro de fragmentação jurisdicional, ou seja, os efeitos da eliminação virtual 
das distâncias temporais e territoriais na construção outrora pragmática do direito, que, até então, apresentava sua 
importância em um caráter estritamente nacional. Nesse panorama, destacam-se as referências que o Direito Internacional 
tem recebido e a consequente proliferação de instrumentos jurídicos internacionais nas distintas searas temáticas. Em 
segundo momento, observam-se os instrumentos constitutivos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Corte 
Europeia de Direitos Humanos, da Corte Europeia de Justiça dos Tribunais e os mecanismos de compliance e enforcement 
desses Tribunais Internacionais. O intento da análise é encontrar uma lógica empiricamente aplicada e efetiva, extraída 
das realidades do sistema interamericano e do sistema europeu de proteção dos direitos do homem. Assim, possibilita-
se efetuar um exame comparativo entre os mecanismos de compliance e enforcement dos Tribunais e evidenciar as 
experiências bem-sucedidas, assim como as impropriedades institucionais de cada sistema. Nesse sentido, analisam-
se dados estatísticos ofi ciais no que se refere ao momento posterior às decisões das Cortes Internacionais, buscando 
compreender as razões que determinam resultados positivos e indicar as falhas estruturais que indicam a não efetividade, 
com base em modelo lógico-dedutivo. Verifi ca-se que cada um dos sistemas implementou distintas formas de supervisão 
da efetividade de suas decisões por meio de diferentes fundamentações ora construídas jurisprudencialmente, a exemplo 
da Corte Interamericana, ora abalizadas por instrumentos institucionais e da atuação de órgãos internos específi cos, 
como a Corte Europeia de Direitos Humanos. A priori, o que se pode inferir é que a internacionalização do Direito não 
mais se apresenta como mero elemento catalisador de mudanças, mas como causa e efeito da atual realidade mundial. 
O que se percebeu, ao longo das discussões, foi que não se busca, no meio acadêmico, a compreensão dos mecanismos 
jurídicos na implementação das decisões dos Tribunais Internacionais, daí, a necessidade de um estudo aprimorado, 
visto que essa lacuna não refl ete a realidade permeada por diversos atores internacionais e a crescente necessidade em 
impor soluções articuladas entre os Estados. As discussões no grupo de pesquisa, sob a ótica qualifi cada e crítica de seus 
integrantes, permitiram que o tema fosse abordado em aspectos não vislumbrados no projeto inicial.

palavras-chave: Tribunais Internacionais; decisões; implementação; efetividade.
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IDENTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS ANTICONVULSIVANTES DA
PEÇONHA DE VESPAS SOCIAIS DO CERRADO BRASILEIRO

Aluna bolsista: Maíra de Azevedo Feitosa Araujo
E-mail para contato: maira.biomed@gmail.com                                        
Orientador: Dr. Luzitano Brandão Ferreira
E-mail para contato: luzitano.ferreira@gmail.com 
Biomedicina – FACES – UniCEUB

As peçonhas de artrópodes têm sido consideradas importantes fontes de compostos bioativos, principalmente 
peptídeos neuroativos. No entanto, diversas moléculas com potencialidades neurofarmacológicas permanecem 
desconhecidas, principalmente, em razão da escassez de estudos, focalizando a peçonha de vespas neotropicais. No 
Sistema Nervoso Central, estas moléculas podem atuar em diferentes alvos neuronais e têm sido utilizadas como recurso 
para o estudo de doenças neurológicas e o desenvolvimento de novas drogas-modelo no tratamento da epilepsia, que se 
refere a um grupo de desordens neurológicas crônicas diversifi cadas, caracterizadas por descargas cerebrais paroxísticas 
espontâneas e recorrentes, chamadas de ataques - seizures. As atuais drogas antiepilépticas (DAE) não apenas são 
comumente associadas a efeitos colaterais, que podem variar em frequência e gravidade, como também são inefi cientes 
no controle de crises epiléticas em cerca de 30% dos pacientes. Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de 
novas drogas mais efetivas e menos tóxicas. Sendo assim, o objetivo principal do presente estudo foi avaliar a atividade 
anticonvulsivante dos compostos de baixa massa molecular (CBMM) da peçonha da vespa social Polybia paulista. Para 
a extração da peçonha, ninhos das vespas foram coletados na região do Distrito Federal. Em seguida, as vespas foram 
congeladas, e os reservatórios e glândulas de peçonha, extraídos. A atividade anticonvulsivante da peçonha foi testada 
no modelo de indução química aguda de crises, sendo utilizado o convulsivante pentilenotetrazol (PTZ). Os CBMM (≤ 
3 kDa) da peçonha, obtidos pela ultrafi ltração após a maceração das glândulas de peçonha com água e acetonitrila 
(1:1), foram administrados em ratos, intracerebroventricularmente 10 minutos antes da injeção do convulsivante. Os 
resultados demonstraram que os CBMM apresentaram potente atividade de proteção contra crises epiléticas e de maneira 
dependente. Além disso, foi observado aumento no tempo de latência para o início das crises. Este trabalho descreve, 
pela primeira vez, a presença de compostos neuroativos na peçonha da vespa neotropical Polybia paulista, com potente 
atividade anticonvulsivante.

palavras-chave: epilepsia; anticonvulsivante; neurotoxinas.
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AVALIAÇÃO DO STATUS DE CONSERVAÇÃO DE LONTRA LONGICAUDIS
(CARNIVORA, MUSTELIDAE) (OLFERS, 1818) NO LAGO PARANOÁ, EM BRASÍLIA, DF

Aluno bolsista: Marcelo Rebello Mendonça
urebello@gmail.com 
Faculdade de Ciências da Educação e da Saúde
Curso de Biologia
Centro Universitário de Brasília/ UniCEUB 

Em 1959, com a construção de uma barragem no Rio Paranoá, foi criado o Lago Paranoá, com o objetivo 
de melhorar as condições ambientais da região, proporcionar lazer para a população, geração de energia elétrica e 
paisagismo. A presença de lontras no Lago Paranoá pode ter ocorrido em função da colonização por populações antes 
restritas aos rios e às lagoas da região e que foram favorecidas por sua formação. O objeto de estudo foi a Lontra 
longicaudis, carnívora, semiaquática, geralmente solitária ou em pares na época reprodutiva e que tem biologia e ecologia 
pouco conhecida pelos hábitos crepusculares. O objetivo do trabalho foi avaliar o status de conservação da L. longicaudis 
no Lago Paranoá, Brasília, DF, utilização de espaços, suas relações com outros animais e principalmente com o homem. 
Foram realizadas visitas semanais durante o período de fevereiro de 2009 a junho de 2010, ao perímetro da orla do clube 
ASCADE/ Refúgio das lontras (transecto 1) e da Península dos Ministros (QL 12) (transecto 2), visando a ancoradouros, 
tocas e abrigos como locais de deposição de fezes e vestígios de lontra e outros animais que poderiam utilizar o local. O 
método de procura das fezes e dos vestígios foi a busca ativa. Foram visitados outros 12 locais distribuídos pela orla do 
Lago Paranoá com o intuito de identifi car novos locais utilizados por lontra. Foram encontradas 127 amostras de fezes L. 
longicaudis distribuídas entre o transectos 1 (9,5%) e 2 (90,5%), não sendo encontrados vestígios de lontra nos demais 
locais visitados. A população de lontras no Lago Paranoá pode estar sofrendo com ameaças constantes em função 
da urbanização da orla, de edifi cações, atividade náutica e despejo de substâncias prejudiciais. É possível que o Lago 
Paranoá sirva de corredor ecológico para a Lontra longicaudis entre o Parque Nacional de Brasília, a Reserva Ecológica 
do IBGE, a Reserva Ecológica do Jardim Botânico de Brasília e a Reserva Ecológica da Universidade de Brasília, já que 
está direta ou indiretamente ligado a todas essas quatro unidades de conservação, sendo necessário maior estudo da 
relação da espécie com essas áreas. A pesquisa concluiu que a espécie, considerando o status de conservação, pode ser 
classifi cada como criticamente em perigo no Lago Paranoá/DF, pois os dados indicam que a população de L. longicaudis 
pode estar em declínio diante das constantes ameaças antrópicas.

palavras-chave: lontra; conservação; Bacia do Paranoá.
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ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES MACROSCÓPICAS DO MÚSCULO ESQUELÉTICO
APÓS PERÍODO DE IMOBILIZAÇÃO DO MÚSCULO SÓLEO E GASTROCNÊMIO DE RATOS WISTAR 

Aluna bolsista: Marcia Mendes Carvalho
marciamendes21@yahoo.com.br
Orientador: Prof. Doutor Márcio Rabelo Mota
marciomota@gmail.com
Fisioterapia – FACES – UniCEUB

O tecido muscular possui capacidade notável de adaptar-se a diversos estímulos, como prática de exercícios físicos, 
alterações hormonais, nutrição, denervação, imobilização, entre outros. Este último é um dos métodos utilizados para a 
reabilitação e o tratamento de lesões musculoesqueléticas embora os efeitos deletérios, como atrofi a e encurtamento 
muscular, possam ocorrer nos tecidos musculares. O objetivo deste estudo foi analisar as alterações macroscópicas do 
músculo esquelético após período de imobilização do músculo sóleo (ms) e gastrocnêmio (mg) de ratos, tendo como 
variáveis o peso e o comprimento musculares. Foram utilizados 30 Ratos norvegicus da linhagem Wistar, distribuídos 
aleatoriamente em três grupos: grupo de controle (GC, n=10), cujos indivíduos permaneceram intactos em gaiolas 
padrão pelo período de 7 dias; grupo imobilizado (GI, n=10), cujos indivíduos permaneceram com a pata esquerda 
imobilizada em posição de encurtamento do músculo sóleo, por 3 semanas;  grupo de controle inerte (GIn, n=10), 
cujos indivíduos permaneceram imobilizados durante 3 semanas e, após esse período, permaneceram livres nas gaiolas  
durante 3 semanas, sem sofrer nenhuma intervenção. Após o período experimental, os animais dos três grupos foram 
submetidos à eutanásia e tiveram seus músculos sóleo e gastrocnêmio direito e esquerdo coletados para análise de peso 
e comprimento musculares. A análise estatística utilizada foi ANOVA com o Post Hoc de Bonferroni, o teste t pareado e 
o índice de signifi cância adotados foram de p<0,05. Os resultados demonstraram diferenças signifi cativas do GI para o 
mg (p < 0,001) em relação ao peso muscular D para o E; ocorreu diferença signifi cativa para GIn para o mg (p < 0,006) 
em relação ao peso muscular D para o E. Em relação ao músculo sóleo, observou-se diferença signifi cativa quanto ao 
comprimento no grupo GI para o ms  D e E (p<0,05), e, em relação ao peso, houve diferença no GI para ms D e E (p< 
0,05). Ao realizar o teste para medidas repetidas, foi observada diferença signifi cativa entre as patas esquerdas de todos 
os grupos quanto ao peso e ao comprimento do mg (p< 0,05) e diferença signifi cativa do ms apenas entre as patas 
esquerdas quando comparados os grupos GC e GI. Conclui-se que o período de 3 semanas de imobilização produziu 
encurtamento muscular nos músculos sóleo e gastrocnêmio.

palavras-chave:.músculo esquelético; imobilização; encurtamento muscular.



101

O TRANSEXUAL EM CENA: COMO ELE É RETRATADO NO CINEMA
EM NÍVEL MUNDIAL NA PASSAGEM DO SÉCULO XX AO XXI

Aluno bolsista: Marco Aurélio Paiva Gomes 
E-mail: marcopaivagomes@gmail.com 
Professora- orientadora: Ursula Betina Diesel
UniCEUB – FACES – Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

Esta pesquisa tem por tema a problemática de como os transexuais são retratados no cinema. Tendo ganhado 
maior exposição na mídia como centro de debates e discussões na sociedade, justifi ca-se a relevância em estudar e 
analisar a representação desse grupo social no ambiente cinematográfi co e descrever como é essa concepção e suas 
possíveis discordâncias de acordo com o perfi l que possui. Foi escolhido o cinema como meio de análise de representação 
do transexual pelo fato de que é a mais perfeita simulação do real, podendo difi cultar ao espectador a distinção entre 
fi cção e realidade. O cinema é um dos meios de comunicação que funciona como formador de opiniões, sustentador ou 
criador de parâmetros para a vida em sociedade, portanto é importante saber o que é comunicado. Para isso, foi realizada 
revisão bibliográfi ca e levantamento de falas publicadas sobre transexuais para estabelecer possíveis dissonâncias do 
real perfi l desse grupo social e do que é retratado no cinema. Nesse sentido, foi feita a escolha de fi lmes como objeto 
de estudo nas análises que fundamentam esta pesquisa. Foi utilizada como dispositivo teórico de análise a semiótica 
fílmica desempenhada por Christian Metz: um estudo que auxilia a desconstruir escolhas e combinatórias empregadas 
na produção de fi lmes, tanto no quesito estético quanto na fala, e seus possíveis resultados simbólicos. Assim, foi feita a 
elaboração do discurso, tendo em vista considerações de estudiosos da teoria queer, como Guacira Lopes Louro, e análise 
das capas e das cenas específi cas dos fi lmes escolhidos, segundo estudos de Martine Joly. Por fi m, foi observado que o 
transexual é retratado como um indivíduo marginalizado, por vezes, de forma vitimizada e com temática violenta.

palavras-chave: transexualidade; cinema; semiótica fílmica.
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ESTRATÉGIAS DE HEDGE NO MERCADO BRASILEIRO DE GADO BOVINO

Pesquisador voluntário: Marcus Carvalho Castro Souza
m.carvalho.adm@hotmail.com
Orientador: M.Sc. Prof. Marcos André Sarmento Melo
UniCEUB – FATECS – Administração

Esta pesquisa tem como tema o hedge com derivativos no mercado brasileiro de gado bovino, com o objetivo de 
defi nir critérios administrativos de elaboração de estratégias para o pequeno produtor. Por explorar o tema sob enfoque 
administrativo, quase inexistente na literatura acadêmica sobre o assunto, esta pesquisa possui natureza exploratória e 
abordagem qualitativa. A coleta de dados, em primeiro momento, consistiu de levantamento bibliográfi co sobre derivativos, 
hedge e mercado de capitais. Em segundo momento, foram feitas entrevistas estruturadas com agentes das principais 
corretoras brasileiras do mercado de derivativos, a fi m de buscar conhecimento do mercado agropecuário de capitais 
brasileiro. Finalizadas estas etapas, procedeu-se à análise integral das informações levantadas. Foi possível confi gurar 
o hedging em três fases distintas, cada uma caracterizada por uma série de critérios que determinam a elaboração da 
estratégia de hedge e condicionam o seu sucesso: preparação, que consiste na capacitação do pequeno produtor nas 
áreas de conhecimento necessárias e no estabelecimento de parcerias; planejamento, que consiste na determinação 
de valores e elaboração da estratégia de hedge; acompanhamento, que consiste na verifi cação periódica da efi cácia do 
hedge e na aplicação de eventuais medidas corretivas. Verifi cou-se que as principais estratégias de hedge indicadas ao 
pequeno produtor agropecuário são short position em contratos futuros ou long put em opções, entretanto observou-se 
que o mercado de futuros é mais recomendado, pois possui menor custo e é mais transparente e líquido, enquanto o 
de opções é dominado, do lado dos compradores, por poucos participantes, grandes e organizados, que possuem forte 
infl uência na formação dos preços no mercado real e manipulam indiretamente a formação dos preços das opções. 
Contudo, percebe-se que a maior barreira à participação do pequeno produtor no mercado de derivativos são as possíveis 
lacunas no conhecimento administrativo-fi nanceiro da atividade e a falta de conhecimento sobre os recursos de hedge, 
fazendo-se necessária a profi ssionalização administrativa da atividade agropecuária para que haja condições de execução 
efi caz e efi ciente do hedge.

palavras-chave: hedge; mercado bovino; pequeno produtor.
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POLIMORFISMOS GENÉTICOS ASSOCIADOS
AO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

Aluna: Mariana Cardoso Paulino Lima (bolsista do PIC)
E-mail: maricardoso86@hotmail.com
 Orientador: Prof. Dr. Luzitano Brandão Ferreira
Biomedicina – FACES – UniCEUB 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença infl amatória crônica, multissistêmica, de causa desconhecida 
e de natureza autoimune, poligênica e multifatorial. Pode ser remitente ou recorrente, acometendo vários órgãos. 
Caracteriza-se por hiper-reatividade das células T e B com formação de imunocomplexos. Podem aparecer vários 
sintomas, mas há 11 fatores que irão determinar o diagnóstico da doença com a presença de, pelo menos, 4 deles: 
lesão em asa borboleta na face; lesões eritematosas na pele; hipersensibilidade à luz solar; úlceras orais; artrite; serosite; 
alterações renais e neurológicas; anormalidades hematológicas e imunológicas; fator antinuclear positivo (FAN). Vários 
polimorfi smos genéticos podem estar associados à suscetibilidade e à gravidade do LES. Assim, o presente estudo teve 
como objetivo verifi car a presença e a frequência dos polimorfi smos genéticos da IL-18 (Interleucina-18) e da Apo B 
(apolipoproteína B), que podem estar associados à doença e sua gravidade. A IL-18 é uma citocina que ativa as células 
naturais assassinas (NK) e tem um papel relevante na proteção contra as infecções bacterianas. O polimorfi smo estudado 
foi a variante genética da IL-18 A/C (rs549908). Seu produto na PCR apresenta 148 pb. Seu polimorfi smo foi dividido em 
genótipo digerível (CC), e genótipo não digerível (AA) e heterozigoto (AC). A apo B é a maior apolipoproteína contida nos 
quilomícrons, nas VLDL, IDL e LDL, apresenta uma função fundamental na estrutura das partículas de lipoproteína e é 
dividida em apo B48 e apo B100. O polimorfi smo XBaI do gene da apo B refere-se a uma troca de um nucleotídeo no éxon 
26. Ocorre a troca de um nucleotídeo citosina por uma timina na terceira posição do códon 2488 (ACCÁACT), que codifi ca 
para o mesmo aminoácido treonina. Foram analisados polimorfi smos genéticos da Apolipoproteína B e da Interleucina 
18 de 20 pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e comparados com os de 20 indivíduos saudáveis. As amostras 
de sangue periférico dos pacientes (aproximadamente 10 mL) foram obtidas única vez, no Hospital de Base de Brasília, 
de pacientes que fazem acompanhamento de sua patologia naquela instituição. O número de heterozigotos (-/+) Apo B 
(XBaI) foi signifi cativamente maior (p = 0,03) nos pacientes com lúpus do que nos indivíduos saudáveis. Não ocorreram 
diferenças estatisticamente signifi cativas com relação aos polimorfi smos genéticos da IL-18 entre os indivíduos com 
lúpus e os saudáveis. Os resultados deste trabalho sugerem que polimorfi smos da ApoB podem estar associados ao 
desenvolvimento do lúpus eritematoso sistêmico.

palavras-chave: polimorfi smo genético; lúpus eritematoso sistêmico; doença autoimune.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA TRANSESTERIFICAÇÃO DE OLEAGINOSA DO CERRADO E PROPOSTA 
DE CRAQUEAMENTO PARA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS, VISANDO AOS PARÂMETROS DA 

ANP E AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE

Aluna: Mariana Magalhães Nóbrega (PIBIC)
Orientadora: Kárin Astrid Marques dos Santos (PQ)

As sementes de Dipteryx alata Vog.(baru) constituem fonte signifi cativa de lipídios, proteínas, além de fi bras 
alimentares e minerais. O óleo da semente de baru apresenta teor de Á-tocoferol e composição em ácidos graxos 
semelhantes aos do óleo de amendoim, destacando-se o ácido oleico e o linoleico. O elevado grau de insaturação 
do óleo da semente de baru pode ser utilizado como matéria-prima para as indústrias farmacêutica e oleoquímica. 
As crises no setor energético, o constante aumento na demanda por fontes de energia, a ampliação da consciência 
ecológica e o esgotamento das reservas de petróleo têm incentivado o desenvolvimento de novos insumos básicos de 
caráter renovável para diversas áreas de interesse industrial. Neste contexto, os óleos e as gorduras animais e vegetais 
(triglicerídeos), in natura ou modifi cados, têm sido apontados como fonte de biocombustíveis. O óleo de baru foi extraído, 
verifi cando-se o caráter ácido-base. Em seguida, realizou-se uma reação de transesterifi cação de caráter básico, pois a 
amostra apresentou características alcalinas. O biodiesel obtido do óleo de baru teve o rendimento de 78% com pouca 
formação de emulsões. O biocombustível pode ser caracterizado como biodiesel, B100, isto é, biocombustível puro, não 
misturado com diesel mineral. Otimizando-se as condições de transesterifi cação, refl uxo com etanol, ambiente fechado 
com constante ebulição, obteve-se melhor rendimento reacional, estimado em 90%. O uso do biocombustível traz uma 
série de benefícios associados à redução dos gases de efeito estufa e de outros poluentes atmosféricos, tais como, o 
enxofre, além da redução do consumo de combustíveis fósseis.

palavras-chaves:.biodiesel; baru; meio ambiente; espécies vegetais.
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ARQUITETURA HOSPITALAR –
A ADEQUAÇÃO DO PROJETO NA FASE DE ESTUDO PRELIMINAR

Maritza Giacomazzi Dantas
maritza_mgd@msn.com
Professora-orientadora, mestre, doutora, arquiteta: Eliete de Pinho Araujo
eliete.araujo@uniceub.br
Arquitetura e Urbanismo, FATECS, UniCEUB

O hospital, em seu conceito atual, é considerado uma “máquina de curar” e não apenas um estabelecimento 
destinado a receber pessoas enfermas. Nesse sentido, a arquitetura hospitalar transformou-se em “instrumento de 
cura” e deve-se preocupar com a criação de ambientes que contribuam com o processo de melhora dos pacientes e 
proporcionem comodidade aos usuários e aos funcionários do Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS). Entretanto, 
a arquitetura deve estar à disposição dos avanços tecnológicos da medicina, mantendo a racionalidade do projeto sem 
que haja a perda da humanização do espaço. Este estudo mostra que o planejamento adequado do projeto arquitetônico 
de um ambiente de saúde, além de conciliar bem-estar à tecnologia, contribui para a harmonização funcional do EAS, 
premedita problemas provenientes do pós-ocupacional e evita problemas de conforto ambiental, estrutura, instalações 
e acessibilidade na fase do estudo preliminar e do desenvolvimento do projeto. O tema e os objetivos deste estudo, 
portanto, destacam que um planejamento apropriado garante a concordância estética, funcional, a salubridade de um 
ambiente de saúde e minimiza a problemática usual de EAS.  Realizou-se pesquisa bibliográfi ca sobre o histórico do 
hospital como instituição e da arquitetura hospitalar; estudaram-se obras do arquiteto João Filgueiras Lima; fi zeram-se 
visitas ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA), a fi m de reconhecer possíveis problemas. Posteriormente, analisaram-se 
os dados, enfatizando o conforto ambiental, a acessibilidade, a adequação à topografi a e ao modus operandi durante o 
desenvolvimento do estudo preliminar. Por fi m, foram propostas alterações em relação à morfologia, de acordo com a 
análise dos dados encontrados. Os resultados esperados são fornecer contribuição teórica e prática para profi ssionais e 
estudantes na área de arquitetura hospitalar e mostrar como se deve proceder o estudo preliminar de um projeto, a fi m 
de obter sucesso.

palavras-chave:.saúde; estudo preliminar; arquitetura hospitalar.   
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ESTUDOS BIOECOLÓGICOS DO CORÓ-DA-SOJA-DO-CERRADO,
PHYLLOPHAGA CAPILLATA (COLEÓPTERA: MELOLONTHIDAE)
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Na região Centro-Oeste do Brasil, áreas extensas são exploradas com agricultura e pastagens, e poucas informações 
são conhecidas a respeito da praga Phyllophaga capillata, apesar da importância agrícola que representa. Os corós de 
várias espécies, em especial P. capillata, têm representado grandes problemas no Distrito Federal e em municípios vizinhos 
nas regiões de Formosa/GO, Cabeceiras de Goiás/GO, Água Fria de Goiás, Luziânia/GO, e os produtores relatam grandes 
prejuízos ocorridos na cultura da soja na região. Esses insetos apresentam, via de regra, ciclo biológico bastante longo e única 
geração por ano, que se inicia em setembro, quando aparecem os primeiros adultos no solo. O presente estudo teve como 
objetivo determinar o período de revoada e horário de voo para P. capillata e verifi car a razão sexual de adultos de P. capillata 
durante a revoada ao longo do tempo. Os estudos foram conduzidos na fazenda Sementes Primavera, localizada no Núcleo 
Rural Retiro do Meio em Planaltina/DF, em uma área de 4.000 ha utilizada para a produção de sementes de soja. Foram 
realizadas coletas semanais durante o período chuvoso, por meio de uma armadilha luminosa, de setembro a dezembro 
de 2009, em cinco horários (20, 22, 24, 3 e 6 horas), até que não se recolhesse mais nenhum espécime de P. capillata. 
A triagem e a sexagem desses indivíduos foram feitas nas dependências laboratoriais do UniCEUB. Foram coletados 180 
indivíduos de P. capillata, sendo 163 machos e 17 fêmeas. O período de maior coleta foi na segunda e na terceira semanas 
de outubro, e o principal horário de voo da espécie foi entre 18 e 19 horas, para machos e fêmeas. Foi coletada quantidade 
pequena de insetos quando comparada com dados obtidos em anos anteriores. A menor incidência foi comprovada pelo 
baixo grau de ataques e danos causados por estes coleópteros na soja, durante a safra de 2009 e 2010.

palavras-chave:.praga de solo; bioecologia; Insecta.
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As atividades antrópicas têm sido responsáveis pelo aumento das pressões sobre os recursos naturais. A água é 
um recurso não renovável e possui um papel fundamental para a vida.  Ambientes hídricos recebem impacto por essas 
atividades, comprometendo sua qualidade. Portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar parâmetros microbiológicos 
e físico-químicos de nascentes, lagos e córrego, localizados no Parque Ecológico Águas Claras. As coletas ocorreram 
mensalmente, nos períodos de outubro a dezembro de 2009 e de abril a junho de 2010. Foram analisados os indicadores 
microbiológicos coliformes totais e termotolerantes (E.coli) por método de número mais provável, além dos parâmetros 
temperatura, pH e turbidez. Os resultados encontrados apontam para contaminação por coliformes termotolerantes com 
presença de E. coli em nascentes, lagos e córrego. Ao contrário do esperado, os picos de concentrações de coliformes 
termotolerantes fi caram entre os meses correspondentes ao período seco; foram observadas, neste ano, alterações no 
regime pluviométrico na região. Os parâmetros físico-químicos temperatura e pH não apresentaram variações signifi cativas 
ao longo dos meses. Quanto à turbidez, as amostras referentes às nascentes variaram ente 2,65 e 40 NTU e aos lagos 
entre 5,11 e 46,51 NTU; apenas as amostras do córrego atingiram valores acima de 47 NTU, chegando a 75 NTU. Todos 
os picos de turbidez dos referidos pontos tiveram maiores concentrações no período correspondente ao chuvoso (de 
outubro a dezembro), exceto o lago II margem pista, que atingiu 46,51 NTU no mês de junho, provavelmente infl uenciado 
pelo lançamento de matéria orgânica pela população. Recomenda-se que, além de novas pesquisas, seja promovida a 
recuperação da mata ciliar no entorno das nascentes que se encontram na periferia dos parques. 

palavras-chave:.qualidade de água; poluição; urbanização.
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A MEDIDA PROVISÓRIA E O TRANCAMENTO
DA PAUTA DO CONGRESSO NACIONAL

Aluno bolsista: Moacir Teófi lo Neto
Professor-orientador: José Levi Mello do Amaral Júnior
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E-mail: moacirteofi lo@hotmail.com

A Constitucionalidade das inúmeras edições de medidas provisórias por parte do Chefe do Executivo frente ao 
princípio da separação dos poderes é o tema deste projeto. A medida provisória, tipifi cada no artigo 62 da Constituição 
Federal de 1988, tem como base o Decreto legge instituído no artigo 77 da Constituição italiana e o extinto decreto-lei da 
Carta Magna de 1967. Sendo um ato normativo primário e provisório de competência do Presidente da República, com 
força e valor de lei, utilizado em casos de urgência e relevância e de efi cácia imediata, é, por outro lado, exceção ao princípio 
da separação dos poderes, tendo como justifi cativa a teoria de freios e contrapesos. Como se observa em seu artigo 2º, a 
Constituição Federal de 1988 manteve a tripartição dos poderes e aplica o check and balance. Na teoria, o referido artigo 
tenta implantar um sistema em que os poderes se relacionem de forma harmônica e independente, com respeito mútuo, 
colaboração e controle recíproco. Observa-se com isso que o sistema de freios e contrapesos se encontra instalado na 
Carta Magna com o intuito de preservar o equilíbrio, incapacitar a possível concentração de funções nas “mãos” de um 
Poder e evitar as arbitragens que possam advir disso. Em decorrência de exacerbadas edições de medidas provisórias 
por parte do Chefe do Executivo, em 2001, com a edição da Emenda Constitucional n.º 32, ocorreram modifi cações neste 
instrumento tipifi cadas no artigo 62 da Constituição Federal. Porém, esta função atípica de competência do Presidente 
da República continuou a ser utilizada de maneira desenfreada, violando o princípio da separação dos poderes, pois os 
sucessivos trancamentos de pauta no Congresso Nacional acarretavam exagerada intervenção no Poder Legislativo por 
parte do Executivo. Por isso, a Câmara dos Deputados deu nova interpretação ao § 6º do artigo 62 da Carta Magna, 
fazendo que a medida provisória trancasse apenas as seções ordinárias, podendo, assim, nas sessões extraordinárias, ser 
votadas matérias não pertinentes a esta medida; desta forma, o Poder Legislativo fi caria mais livre. Tal interpretação, além 
de dar, novamente, o controle ao Legislativo, regulariza uma das disparidades existentes entre os Poderes, reduzindo as 
interferências causadas por este instrumento de competência do Chefe do Executivo e possibilitando melhor aplicação do 
texto contido no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, o qual prescreve a existência de harmonia e equilíbrio entre 
os Poderes.

palavras-chave: Constituição Federal de 1988; medida provisória; princípio da separação dos poderes; §6º do artigo 62.
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BRAND EQUITY: 
UMA TENTATIVA DE ANÁLISE EXPERIMENTAL 
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O estudo insere-se no projeto de Doutorado da orientadora e tem o objetivo de avaliar em que medida a informação 
a respeito da marca do produto (brand equity), sem a presença de outras características, como preço ou qualidade, afeta 
o julgamento que o consumidor tem do produto. Esta pesquisa é de grande relevância à área de Comportamento do 
Consumidor, já que a Psicologia se interessa por conhecer as variáveis ambientais que infl uenciam os comportamentos de 
escolha, consumo e descarte. De acordo com o Behavioral Perspective Model (BPM), a “situação de consumo” é analisada 
pelo contexto e história de aprendizagem, com reforçadores e punidores, que, na situação de consumo, são classifi cados 
em dois tipos: o utilitário, que se refere ao valor de uso ou resultado prático da compra do produto, e o informativo, que 
se relaciona ao valor de troca do produto e às reações de outras pessoas ao comportamento de consumo emitido pelo 
indivíduo. Para a realização do estudo, foram utilizadas marcas de produtos encontradas em hipermercados do Distrito 
Federal: biscoitos salgados cream cracker, sucos e chocolates. Um questionário para a escolha das marcas utilizadas no 
experimento foi aplicado a 100 pessoas, ao vivo e pela internet. O questionário pela internet foi elaborado por meio de um 
software que possibilitou economia de tempo na aplicação e na tabulação dos dados. O objetivo do questionário era saber 
quais marcas eram conhecidas e ou consideradas de qualidade pelos participantes; foram escolhidas as duas de maior 
e as duas de menor nível informativo de cada produto, para ser apresentadas em um experimento a ser realizado. Para 
isso, foi feito um estudo-piloto, para testar a discriminação das quatro marcas escolhidas, apresentadas aos participantes 
em um teste cego, de duas em duas, combinadas aleatoriamente: maior versus menor nível informativo; segundo maior 
versus segundo menor nível informativo; maior versus segundo menor nível informativo; segundo maior versus menor 
nível informativo; marcas iguais. O software poderá ser utilizado como recurso pelos demais pesquisadores da área, 
mesmo em se tratando de produtos diferentes. Há estudos a ser feitos e novas questões a ser investigadas no que se diz 
respeito ao efeito de marcas sobre o comportamento de consumo.

palavras-chave: comportamento do consumidor; valor da marca; reforçamento informativo.
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CORPO E TEATRO: UM OLHAR ETNOGRÁFICO

Aluna pesquisadora bolsista: Nana Silva Foster
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E-mail: nanafoster@gmail.com

Realizou-se o presente projeto na ofi cina Teatrando Montagem, localizada na 508 sul, em Brasília, o qual investiga 
as relações entre formação corporal do ator e subjetivação no contexto de um grupo de teatro amador e analisa o vínculo 
entre esses alunos atores e a arte cênica. A formação do ator leva em conta tanto exercícios técnicos de preparação 
vocal, aquecimento, alongamento quanto atividades que permitam uma consciência de si ou do próprio repertório 
corporal, como emoções, gestos, posturas e entonação de voz, para produzir uma performance cênica que ocorre por 
meio da dinâmica gerada entre o corpo do ator e o corpo técnico, capaz de assumir os variados tipos de personagem. 
Os instrumentos utilizados em campo no decorrer da pesquisa são: observação participante, característica do método 
etnográfi co, e entrevistas semiestruturadas com quatro participantes e com a diretora da ofi cina. As narrativas registradas 
no campo trazem as repercussões da experiência vivida na ofi cina para cada aluno ator com base no seu objetivo de 
prática teatral. Registraram-se, ao longo dos três meses em campo, os relatos dos participantes da ofi cina, e os tópicos 
mais presentes diziam respeito ao processo de formação pelo qual passa o ator. Este trabalho árduo de conscientização 
corporal inclui a assimilação de uma série de treinos corporais que permitem maior domínio na vivência e na expressão 
das emoções, compreensão das reações corporais tanto físicas quanto emocionais, e oferece estratégias de resgate de 
memórias afetivas. A pesquisa aponta para o fato de que, embora essa ofi cina, especifi camente, não tenha o objetivo de 
ser terapêutica, provoca transformações nos alunos atores em termos subjetivos, na sua relação com o outro, com ele 
mesmo e com o mundo.

palavras-chave: corpo; subjetividade; teatro.
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A manutenção do peso corporal é um fator determinante no estado considerado saudável, levando ao bem-estar 
e à melhor qualidade de vida. Em situações em que há desequilíbrio entre a ingestão calórica e a diminuição da prática 
da atividade física, ocorre a obesidade, distúrbio preocupante, já que o excesso de gordura corporal, principalmente a 
abdominal, está diretamente relacionado com alterações do perfi l lipídico, aumento da pressão arterial e hiperinsulinemia, 
entre outros aspectos. A fi bra de maracujá, ou farinha de maracujá, foi desenvolvida por meio de uma pesquisa com 
a casca da fruta, feita pela Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A casca do maracujá é 
rica em pectina, que é amplamente utilizada como ingrediente para preparações farmacêuticas, como antidiarreicos e 
desintoxicantes. A farinha de maracujá auxilia a eliminação de toxinas que podem prejudicar o funcionamento dos órgãos 
e desequilibrar o metabolismo. Além disso, reduz a intolerância à glicose em diabéticos e diminui os níveis séricos de 
colesterol e triglicerídeos. Para isso, foram selecionados 5 voluntários com histórico de níveis elevados de colesterol ou 
acima do peso ideal, e foi feito um estudo analítico do tipo intervenção com a administração 30g da farinha de maracujá, 
durante três vezes na semana. As medidas de colesterol foram feitas com sangue da poupa digital. Foi executada análise 
individual, utilizando-se o sujeito como controle dele mesmo. Concluiu-se, de forma geral, analisando-se o percentual de 
gordura dos indivíduos que fi zeram parte deste estudo, que, até o momento, todos apresentaram redução de 4,44% a 
20,69% e diminuição gradativa dos valores antropométricos, aproximadamente 11%, e do perfi l bioquímico (colesterol) 
que chegou a 31%. Ou seja, a farinha de maracujá é um alimento que ajuda a diminuir fatores de risco cardiovascular, o 
que pode ser verifi cado pela diminuição da relação entre cintura e quadril em pessoas que a consomem regularmente.

palavras-chave: farinha de maracujá; peso corporal; colesterol.
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NOME COMUM E SEQUÊNCIA INTRAVERBAIS
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Na Análise do Comportamento, a linguagem é representada pelo tema “comportamento verbal”. A proposta de 
Skinner não teve a aceitação pretendida. Com isso, visões alternativas surgiram para melhor explicar esse fenômeno. Uma 
das teorias mais aceitas teve início com Sidman, que sugere o conceito de relações de equivalência no signifi cado entre 
palavras e objetos. Segundo o autor, para estabelecer essas relações, é necessária a demonstração de três propriedades: 
refl exividade, simetria e transitividade, conceitos importados da matemática. A formação de equivalência ocorre pelo 
treino com discriminações condicionais, ou seja, possui contingência de quatro termos. Porém, estudos posteriores 
questionam a necessidade de discriminações condicionais para formação de equivalência, pois não são comuns no dia a 
dia. Tais estudos propõem a formação de equivalência por meio de discriminações simples, que utilizam contingências de 
três termos, pois são mais utilizados no cotidiano. Uma forma de estabelecer isso é o planejamento de classes funcionais, 
caracterizadas pela apresentação de mesma resposta na presença de estímulos arbitrários; além disso, pode ser feito um 
treino em nomeação intraverbal para a formação de equivalência. Assim, o presente estudo teve como objetivo comparar 
a efi cácia de dois tipos de treino na formação de classes de equivalência entre personagens animados, verifi cada 
nos testes das propriedades de equivalência. Foram comparados dois treinos de discriminações simples, o de nome 
comum com o de nomeação intraverbal. Após os treinos, as crianças foram submetidas aos testes das propriedades de 
equivalência. Nove crianças com idade entre cinco e sete anos participaram do experimento e foram expostas aos treinos 
em discriminações simples; foram realizados os procedimentos de nome comum e nomeação intraverbal e os testes 
em matching-to-sample. Os dados obtidos indicaram que o procedimento de nome comum foi mais efi caz na formação 
de equivalência quando comparado aos dados do procedimento de nomeação intraverbal, pois, dos nove participantes, 
quatro formaram equivalência em nome comum, e nenhum formou equivalência em nomeação intraverbal. Os resultados 
foram discutidos de acordo com a afi rmação da necessidade de formação de equivalência por meio de discriminações 
condicionais, e foram comparados os dados de outros estudos similares.

palavras-chave: classes de equivalência; discriminações simples; matching-to-sample; nome comum; nomeação 
intraverbal.
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A dureza da água é uma propriedade decorrente da presença de metais alcalino-terrosos, principalmente cálcio 
e magnésio, que são os principais encontrados em águas naturais. Essa propriedade é resultante da dissolução de 
minerais dos solos e das rochas ou provém da contaminação direta por resíduos de diferentes fontes antrópicas. Trabalhos 
anteriores evidenciam a baixa concentração desses sais em águas naturais da região do cerrado, resultando em dureza 
praticamente nula. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a infl uência da dureza da água na 
sobrevivência e na reprodução de caramujos aquáticos da espécie Biomphalaria glabrata. Utilizando águas sintéticas 
preparadas com três padrões de dureza, sendo 10 ± 2 mg/l em CaCO3, 40 ± 5 mg/l em CaCO3 e 120 ± 2 mg/l CaCO3, 
de acordo com o método descrito pela ABNT. Dez caramujos foram expostos individualmente, em copos de 300 ml, a cada 
uma das durezas previamente selecionadas, durante 30 dias. Os copos foram revestidos com papel celofane para que os 
caramujos efetuassem a oviposição. Para a verifi cação do número de desovas e de ovos por indivíduo, foram realizadas 
duas contagens por semana; nessa ocasião, eram renovados também o alimento e a água. A contagem do número de 
ovos foi realizada em lupa estereoscópica. Os resultados mostraram que não houve mortalidade em nenhum dos grupos 
expostos e que, comparando os três grupos, foi possível observar que o mantido em água de dureza menor (10 mg/l em 
CaCO3) foi o de pior sucesso reprodutivo, enquanto o grupo na dureza de 40 mg/l em CaCO3 foi o mais bem-sucedido. O 
grupo na dureza de 120 mg/l em CaCO3 manteve-se estável, porém com padrão reprodutivo menor que o do mantido na 
dureza de 40 mg/l em CaCO3.  Analisando os indivíduos gerados nos determinados padrões de dureza, foram observadas 
variações de tamanho, coloração da concha e quantidade de indivíduos entre os três grupos. Os caramujos jovens da 
dureza de 10 mg/l em CaCO3 apresentaram-se em pequeno número, concha de coloração clara e tamanho muito 
reduzido; os da dureza de 40 mg/l em CaCO3 apresentaram-se em maior número, com a concha de coloração marrom-
escuro e com o tamanho esperado; por fi m, os caramujos jovens da dureza de 120 mg/l em CaCO3 apresentaram-
se em quantidade razoavelmente reduzida, concha de coloração escura e com tamanho esperado. Os dados desse 
trabalho evidenciam que a variação na dureza da água altera, consideravelmente, a reprodução de caramujos da espécie 
Biomphalaria glabrata, podendo ser um fator limitante na presença dessas espécies, em determinados ambientes.

palavras-chave: dureza da água; Biomphalaria glabrata; desova.
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Aluna bolsista: Olívia Laquis de Moraes – CNPq/UniCEUB
livilaquis@gmail.com
Orientadora: Profª. Dra. Fernanda Costa Vinhaes de Lima – UniCEUB
fernanda.lima@uniceub.br
Coorientadora: Dra. Maria Terezinha de Oliveira Cardoso – NUGEN – SES/DF
FACES – Biomedicina

A infertilidade é a ausência de gravidez por um ano ou mais, em um casal jovem e saudável, com vida sexual 
ativa, sem uso de medidas anticonceptivas. Pode decorrer de variada gama de fatores, incluindo tanto o parceiro 
masculino quanto o feminino. Em aproximadamente 20% dos casais, a etiologia da infertilidade não é esclarecida 
apesar das investigações clínicas. Pode-se, então, suspeitar da origem genética da infertilidade nesse grupo, por fatores 
cromossômicos ou gênicos. Os cariótipos anômalos nos abortos podem explicar a infertilidade ou a recorrência de perda 
gestacional. Quando as anomalias ocorrem na linhagem germinativa, os cromossomos anormais podem ser segregados 
nos gametas e transmitidos à prole. As translocações equilibradas (paternas ou maternas) podem interferir no pareamento 
ou na disjunção dos cromossomos na meiose, formando gametas não equilibrados, sendo consideradas como um dos 
mecanismos de infertilidade. Casais que relatam aborto de repetição apresentam maior risco de possuir anomalias 
cromossômicas estruturais, principalmente translocações recíprocas e inversões em seus cariótipos. Este estudo teve como 
objetivo realizar análise citogenética em casais com história de infertilidade ou abortamento de repetição. Os participantes 
são provenientes da rede hospitalar pública do Distrito Federal, atendidos no serviço ambulatorial do Hospital Regional 
da Asa Sul - HRAS da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A análise citogenética foi realizada segundo 
o método de cultura temporária de linfócitos periféricos, descrito por Moorhead e colaboradores (1960). A análise das 
aberrações cromossômicas foi realizada pela técnica de bandamento G e C. Foram encaminhados 67 participantes pelo 
Ambulatório de Genética da Reprodução do HRAS durante o período de novembro de 2009 a junho de 2010, com histórico 
de difi culdade reprodutiva, apresentando idade média de 34 anos. Entre eles, 65,7% foram encaminhados ao ambulatório 
de genética por causas gerais de infertilidade, e 34,3%, por histórico de abortamento de repetição. As causas gerais de 
infertilidade demonstradas por este estudo foram de origem masculina, destacando-se as alterações evidenciadas nos 
espermogramas; de origem feminina, como amenorréia primária e secundária, falência ovariana precoce e hipogonadismo 
hipogonadotrófi co; de origem idiopática, ou seja, as que não apresentam causa conhecida. O estudo citogenético revelou 
cariótipo normal em 88,1% dos participantes e cariótipo alterado em 11,9%, sendo o sexo feminino predominante 
quanto às anomalias cromossômicas (75%). Esses resultados corroboram dados da literatura científi ca. Com relação às 
alterações cromossômicas, quatro participantes (50%) apresentaram translocação equilibrada, dois (25%) apresentaram 
cromossomos derivativos, um (12,5%) apresentou translocação balanceada e inversão do cromossmo 9, e um (12,5%) 
apresentou mosaicismo de cromossomo sexual. O presente estudo demonstra a importância da análise citogenética 
na determinação da etiologia da infertilidade e do abortamento de repetição, possibilitando aos profi ssionais de saúde 
condutas adequadas quanto ao aconselhamento genético, além de permitir que os casais obtenham esclarecimentos na 
tomada de decisões em relação à sua vida reprodutiva.

palavras-chave:.perda gestacional; anomalias cromossômicas; translocação.
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A SOCIABILIDADE NAS NOVAS TIPOLOGIAS HABITACIONAIS 
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Ana Maria Passos Mota Santos – orientadora
UniCEUB – FATECS – Arquitetura e Urbanismo
pedrodossantosferreira@gmail.com

Este artigo estuda a evolução dos condomínios fechados em Brasília, enquanto tendência contemporânea de 
organização espacial urbana. Assim, estabelece, em primeiro momento, um embasamento histórico focalizado em 
momentos da organização social humana em que houve maior ou menor grau de aversão ao estranho e procura entender 
o porquê desta aversão com ênfase para os tempos contemporâneos, por meio da observação dos efeitos da pobreza e 
da desigualdade social, tão presente nas metrópoles brasileiras desde outrora. Em segundo momento, o trabalho enfatiza 
as questões particulares do Distrito Federal, estudando os fundamentos do conceito habitacional do Plano-Piloto e da 
superquadra de Lúcio Costa, a fi m de penetrar no arcabouço teórico que permitiu diferenciar, de forma tão expressiva, 
esta nova tipologia arquitetônica daquela até então existente no Brasil. Assim, tomando como ponto inicial as referidas 
superquadras, é analisada a evolução dos condomínios exclusivos em Brasília, observando, de modo crítico, como esta 
tipologia nova para a cidade, embora já consagrada em metrópoles ao redor do mundo, consolida-se à medida que se 
insere como desejo de consumo das classes de maior poder aquisitivo. O processo, além de visto sob a ótica histórica e 
distanciada, é também estudado sob o ponto de vista dos dois grandes grupos envolvidos, que são os moradores destes 
condomínios e os que moram fora dos condomínios, apenas na cidade. A pesquisa, então, alcança seu ponto fi nal quando 
são feitas refl exões de caráter humanístico acerca dos rumos futuros de uma sociedade excludente, cuja organização 
espacial urbana é, de todos os sintomas, o mais concreto e expressivo. 

palavras-chave:.superquadra; condomínios exclusivos; tipologia arquitetônica.
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O DONO DO ORI: RELIGIOSIDADES BRASILEIRAS NOS ESTAMENTOS A E B
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Recentes estudos e censos indicam que membros dos estamentos sociais C e D, ou camadas ditas populares, 
negras, historicamente identifi cadas como praticantes de Candomblé têm alterado sua orientação religiosa, ao aderir ao 
Neopentecostalismo, e que membros de estamentos sociais A e B, as ditas camadas abastadas, brancas, historicamente 
identifi cadas com a prática do Catolicismo, têm feito o movimento inverso, ao ir de uma matriz religiosa europeia para 
a matriz africana ou outras matrizes religiosas não cristãs. A proposta deste estudo é compreender esse movimento 
histórico-social, ao fazer uma pesquisa que busque, na voz do sujeito de estamento A e B, adepto do Candomblé, as 
experiências subjetivas que constroem sua vivência religiosa. Para tanto, é feita a etnografi a em terreiros de Candomblé 
Keto do Distrito Federal, que colhe, em campo, as narrativas dos sujeitos. Posteriormente, após o estabelecimento de 
vínculo etnográfi co e em segundo tempo do desenrolar da etnografi a, são propostas perguntas abertas, usando como 
roteiro de diálogo uma entrevista semiestruturada com temas que constroem o campo de sua experiência com sua 
religião, como a prática e a pertença ao Candomblé na atualidade, seu potencial terapêutico, a relação da prática com 
a questão racial e o nível educacional do participante, entre outros tópicos. Das narrativas colhidas surge um panorama 
onde se encontram adeptos que articulam o Candomblé habilmente como hermenêutica religiosa e prática, que se 
apoderam do discurso das ciências sociais para ressignifi cá-lo e estudá-lo, que encontram no Candomblé um centro 
de produção de sentido para a construção de uma identidade e um modo de ser no mundo, estabelecendo poderosa 
relação individual com o sagrado. Entre as narrativas escutadas e registradas, encontram-se respostas às perguntas que 
motivam a pesquisa, por exemplo, como o movimento histórico-social de revalorização da cultura negra, promovido pela 
intelligentsia brasileira durante a década de sessenta, serve como meio de promoção e estopim a novas adesões dos 
membros de estamentos A & B ao Candomblé.  

palavras-chave:.candomblé; sujeito; religiosidade.
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A corrupção é uma mazela mundial que assola, provavelmente, todos os países em maior ou menor grau. Entretanto, 
os meios de combate à corrupção possuem relação direta com a globalização. Este estudo jurídico busca analisar o 
processo de Internacionalização do Direito, oriundo da globalização econômica e da proteção aos direitos humanos, 
e explicá-lo no contexto do combate à corrupção, cujos mecanismos se destacam como circunstâncias sociais que 
sofrem o fenômeno da globalização, principalmente na sua incidência e no seu combate. Nesse sentido, são plenamente 
verifi cáveis dois fenômenos distintos, quais sejam, a internacionalização do combate à corrupção e a incorporação 
pelo direito nacional de mecanismos de combate à corrupção utilizados em outros Estados ou internacionalmente por 
Organizações Internacionais. Desse modo, o presente estudo focaliza a sistematização e a verifi cação de como o controle 
da corrupção se dá no nível nacional, regional e mundial, sendo, inclusive, tal mister objeto de análise no Grupo de 
Estudos sobre Internacionalização do Direito, vinculado à Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do UniCEUB e ao 
Collège de France. A conclusão de que o controle da corrupção presenciado nos dias atuais é fruto da globalização e 
da Internacionalização do Direito deve ser precedida de análise real. A interação entre os âmbitos nacionais, regionais 
e mundiais dá-se com o entendimento dos processos que o controle de corrupção atravessa. Nesse sentido, a teoria 
da Internacionalização do Direito explicita os processos de uniformização, unifi cação e harmonização e o entendimento 
dos fatores e dos atores relevantes à questão. Os atores conglomeram Estados, organizações internacionais, empresas 
multinacionais e sociedade civil. Com base na história e na experiência brasileira, a análise comparada é obrigatória ao 
entendimento desses processos, altamente infl uenciados pela globalização econômica. 

palavras-chave:.corrupção; internacionalização; direito.
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OS LIMITES DA REGULAÇÃO DA DISPENSA COLETIVA NO BRASIL E A
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Rafael Zanferdini Gondim – UniCEUB – Direito
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A dispensa coletiva, em que empregados são liberados pelo mesmo motivo econômico, é um instituto que não 
possui regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro. Deve-se ater ao que fazer perante situação de crise econômica 
mundial, pois a globalização é um fator que infl uencia o Direito. O Judiciário pode contar com a principiologia de Ronald 
Dworkin, que estabelece as normas poderem não existir, mas os princípios embasadores de qualquer tese jurídica sempre 
vão estar presentes. Segundo a tese, os princípios são a base de qualquer argumento jurídico e devem servir de pilar, 
principalmente, para as decisões tomadas pelo Judiciário, nos casos em que não há norma sufi ciente para completar o 
tema. Por fi m, o Estado brasileiro pode utilizar como fonte do Direito a legislação comparada, ou seja, perceber como os 
demais países tratam do instituto da dispensa coletiva. Dessa forma, analisando o que ocorreu no caso da EMBRAER, 
deve ser estudado o que decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região em Campinas. A pergunta que se faz é se, 
em tempos de crise econômica, deve prevalecer o direito ao trabalho, a proteção ao emprego, ou a proteção à empresa. 
Proteger o emprego e proteger a empresa não são medidas que se excluam, mas que se completam. Para que se chegue 
à resposta a essas questões, é necessário um estudo detalhado de como o Direito do Trabalho no Brasil se comporta em 
face do vácuo legislativo existente com o instituto da dispensa coletiva.

palavras-chave:.dispensa coletiva; atuação do Judiciário; negociação prévia.
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Nas sociedades democráticas contemporâneas, é aceito que as pesquisas têm de ser analisadas nos aspectos 
éticos e científi cos por instâncias competentes, o que, no Brasil, tem sido desempenhado pelos Comitês de Ética em 
Pesquisa (CEP) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). É atribuição dos comitês examinar, de forma 
crítica e imparcial, as pesquisas de qualquer natureza, competindo à CONEP a adequação e a atualização das normas 
existentes, a aprovação e o acompanhamento de pesquisas em áreas consideradas como temáticas especiais. Este 
trabalho teve como objeto de estudo a atuação dos CEPs na avaliação de professores do ensino superior das áreas de 
saúde e educação, com base em suas concepções e percepções sobre a ética e a pesquisa. Foi investigado o conhecimento 
das diferentes regulamentações pertinentes e os tipos de pesquisa que desenvolvem. Fez-se um estudo com investigação 
quantitativa e qualitativa, por meio da aplicação de questionários, enfocando conhecimento, crenças, valores e opiniões 
dos entrevistados, composto por questões fechadas, com 05 itens e 02 questões abertas. A análise das informações 
deu-se em duas partes, uma quantitativa, realizada nas questões fechadas pela pontuação das alternativas apresentadas, 
fi cando a maior pontuação para as mais coerentes com as diretrizes éticas e o papel dos CEPs. Nas respostas colhidas, 
pode-se observar que a experiência em pesquisa e a submissão de projetos à avaliação dos CEPs contribuíram para 
maior pontuação de respostas dos participantes e aqueles que nunca fi zeram pesquisa ou submeteram pesquisas à 
avaliação do CEP não conseguiram obter a média esperada nos questionários. As notas mais altas correspondem à 
concordância maior com o papel e a atuação dos CEPs na avaliação ética e o discernimento quanto à observância de 
cuidados na realização de pesquisas. A avaliação qualitativa das perguntas fechadas foi por grupos de respostas com 
temas similares. Os resultados demonstraram maior consonância de respostas às perguntas pertinentes aos direitos dos 
participantes, aos riscos e aos benefícios, um indicativo de que o respeito e o cuidado com os participantes representam 
o ponto fulcral da ética na pesquisa com seres humanos. A análise dos conteúdos das respostas às perguntas abertas 
também apresentou consonância com as anteriores. Perguntados sobre as vantagens e as desvantagens da existência 
de um CEP na instituição, as respostas com maior frequência sobre as vantagens foram relativas à confi abilidade e à 
segurança para o pesquisador e os participantes em assegurar o êxito de uma pesquisa, sem violar preceitos éticos. 
Como desvantagem, a maioria dos entrevistados afi rmou ser a burocracia pelo tempo gasto na aprovação da pesquisa, o 
que pode desestimular pesquisadores em realizá-las. Na segunda pergunta, os principais motivos para interromper uma 
pesquisa, mais da metade dos respondentes apresentaram as situações envolvendo riscos aos participantes ou contra 
os princípios éticos, sinalizando, mais uma vez, que a proteção aos participantes representa o ponto principal da ética em 
pesquisa.

palavras.chave: ética; Comitê de Ética em Pesquisa; pesquisadores.
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Este trabalho teve como objetivo compreender como a noção de instinto materno participa da confi guração subjetiva 
feminina, investigar o que se passa com as mães, criticando a tendência de enquadrá-las num modelo de normalidade. 
Nessa perspectiva, há a indicação de que o modelo único de maternidade limita as mulheres, não considerando a 
singularidade do sujeito em suas experiências e o contexto sociocultural em que está inserido. Há referência à quebra 
de padrão existente entre a imagem da maternidade “romanceada”, compartilhada socialmente, e a maternidade real. O 
estudo problematiza a concepção de instinto como direcionador de explicações, que se baseia unicamente em aspectos 
biológicos como razões desencadeadoras da constituição particular dos indivíduos. É questionada a ideia de natureza 
feminina, já que se trata de uma proposição essencialista, que implica comportamentos socialmente esperados. A 
pesquisa também se apropria do estudo de gênero como categoria de análise, visto que enfatiza o sistema de relações e 
está relacionado à construção de identidades. Trata-se de um estudo de caso fundamentado na Epistemologia Qualitativa, 
desenvolvida por González Rey (2005), que ressalta o caráter interpretativo do conhecimento e o dialógico da pesquisa, 
além de legitimar o singular como instância de produção do conhecimento científi co. A pesquisa realizada pôde explorar 
questões relacionadas ao corpo, como é percebido e vivido na maternidade, ao papel que a religião pode ter em 
experiências diversas e no processo de enfrentamento de difi culdades, além de referências às responsabilidades que o 
momento requer, infl uenciando nova confi guração familiar. O estudo é um ponto de refl exão acerca das possibilidades de 
subjetivação e da discussão sobre despatologização de experiências. 

palavras-chave: maternidade; construção social; subjetividade. 
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Estudos mostram que preparações de chá verde, Camellia sinensis, reagem com espécies do oxigênio, como 
radicais superóxido, hidroxil e oxigênio singleto. A propriedade antioxidante do chá verde ocorre por seu alto teor de 
polifenóis, especialmente catequinas. Este trabalho visa estudar o efeito antioxidante do chá verde tanto in vitro como in 
vivo, além de quantifi car o total de polifenóis presentes no chá. Foi utilizado o caramujo Helix aspersa por sua capacidade 
de adaptações fi siológicas e bioquímicas para a tolerância natural ao estresse oxidativo. Oito animais foram divididos em 
dois grupos de quantidades iguais. Os caramujos do grupo de teste foram banhados em chá verde, durante uma semana, 
e foi oferecido o chá ad libitum. No grupo de controle, os animais foram banhados em água, e foi oferecido água ad 
libitum. Os dois grupos tiveram ração padrão. Foram realizados quatro métodos experimentais: dois medindo os danos 
oxidativos (TBARS e proteínas carboniladas), outro medindo as sulfi drilas não proteicas e o último medindo a peroxidação 
lipídica in vitro. O método utilizado para medir a quantidade de polifenóis foi de Folin Denis. Nos resultados obtidos, 
observou-se o alto teor de polifenóis presentes no chá verde de 549,38 µg/ml e o alto poder antioxidante do chá verde in 
vitro. In vivo, observou-se uma proteção signifi cativa relacionada ao chá verde nos danos oxidativos do hepatopâncreas 
no teste das proteínas carboniladas. O grupo de teste obteve a média de 10,10 nmol/mg de proteínas carboniladas, 
enquanto o grupo controle obteve a média de 21,32 nmol/mg de proteínas carboniladas. Nos outros experimentos, 
observou-se a tendência de os tecidos de pé e hepatopâncreas dos caramujos que ingeriram chá verde estarem mais 
protegidos contra a oxidação. Após a absorção e a metabolização do chá verde, os efeitos fi siológicos podem ser baixos, 
pois as concentrações plasmáticas são baixas.

palavras-chave: Camellia sinensis; polifenóis; estresse oxidativo.
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Tendo por objeto de pesquisa os substratos de crescimento dos cogumelos shiitake (Lentinula edodes) e shimeji 
(Pleurotus ostreatus), que são resíduos agroindustriais descartados após a colheita dos cogumelos obtidos junto à Cultivis, 
empresa produtora de cogumelos no Distrito Federal, o objetivo geral deste trabalho foi demonstrar o real aproveitamento 
desse substrato na produção de ração animal e enfatizar as principais mudanças no metabolismo e no organismo 
de roedores que se alimentaram com a ração enriquecida pelo substrato. Foram utilizados ratos machos, normais e 
saudáveis da raça Rattus norvergicus, que fi caram sob manutenção, nas dependências do Biotério do Centro Universitário 
de Brasília, por dois meses, alimentando-se da ração em teste: uma com o substrato do cogumelo shiitake, outra com 
o substrato do cogumelo shimeji e um grupo de controle que se alimentava com a ração base, sem adição de qualquer 
substrato. Passados os dois meses, os animais foram sacrifi cados, tiveram o sangue colhido, e, após a separação do 
soro, foram analisados parâmetros bioquímicos, como glicemia, triglicerídeos e colesterol total, com a fi nalidade de 
comparar resultados obtidos com os parâmetros esperados e chegar à conclusão de que a utilização desse substrato 
para enriquecer a ração animal não causa prejuízo metabólico aos roedores que se alimentam dela. Assim, diante da 
necessidade de reaproveitamento desses resíduos agroindustriais riquíssimos em nutrientes, vê-se a possibilidade de 
introduzir esta nova metodologia, visando à diminuição do impacto que a disposição imprudente desses resíduos pode 
causar à natureza.

palavras-chave:.resíduos agroindustriais; shiitake; shimeji; ração animal.



123

CAMPANHA PÚBLICA EDUCATIVA: TEORIA E TÉCNICAS PUBLICITÁRIAS
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A pesquisa Campanha pública educativa: teoria e técnicas publicitárias está inserida na interface de comunicação 
e política pública, mais precisamente no uso da Publicidade como recurso de gestão. Como instrumento de política 
pública, produz deslocamento em relação ao modo tradicional de como a Publicidade se enquadra nas Ciências da 
Comunicação. Neste caso, a Publicidade desloca-se do mundo do mercado, do capital, da mercadoria, da marca, da 
imagem e da vantagem competitiva, para o mundo da educação, do aprender, do apreender, da mudança de hábitos e do 
desenvolvimento integral do cidadão. A pergunta que norteou o trabalho é: quais são a teoria e as práticas publicitárias 
que fundamentam campanhas educativas, sejam as praticadas pelo anunciante governamental (publicidade de utilidade 
pública), sejam as praticadas pelos anunciantes privados e do terceiro setor (marketing social)? Como resultado, percebe-
se que a publicidade que se dedica a informar e a educar é uma modalidade governamental em nível municipal, estadual, 
federal e dos poderes Legislativo e Judiciário, empregada por ONGs e empresas privadas na forma de responsabilidade 
social. Os livros sobre publicidade estão repletos de técnicas para fazer publicidade mercadológica comercial e institucional, 
com foco no conceito, na marca, nos aspectos subjetivos e simbólicos das empresas, mas não estão repletos de exemplos 
sobre as técnicas empregadas para a publicidade que informa e educa. As técnicas preferidas pelos publicitários para 
esse fi m são: testemunhal, com pessoas famosas e identifi cação social; merchandising em novelas e com temas sociais; 
bordões, slogans e cenas do cotidiano (slice of life). Os enfoques preferidos pelos publicitários são: humor, emoção e 
impacto principalmente de morte. A pesquisa levantou os desafi os da publicidade que visa a informar e a educar: a que 
informa é pontual; a que educa visa modifi car hábitos e comportamentos do dia a dia e, para isso, é preciso buscar 
escala de mudanças de comportamento e segmentar a mensagem; a de recall é a mais usada em publicidade para medir 
retorno e sucesso da campanha e só serve para aquela que informa; a que está voltada para monitoramento do hábito da 
população para saber se surte efeito é destinada a educar. Os estudos internacionais mostram que o mix de estratégias 
tem efi cácia e efi ciência, ao mudar hábitos para se viver melhor em sociedade. A pesquisa documental que tomou como 
base os posts do blog CIP mostra que, durante o ano de 2009, as áreas de meio ambiente, saúde, educação e direitos 
humanos são as que mais demandam campanhas educativas, sendo que saúde e meio ambiente são as com maior 
número de campanhas nacionais e internacionais. 
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Solos ricos em níquel (Ni) originados de rochas ultramáfi cas são áreas de intensa mineração para a obtenção de 
liga ferro-níquel, como é o caso das regiões de Barro Alto e Niquelândia, GO. Pela intensa atividade de mineração, ocorre 
imensa degradação da fl ora dessa região naturalmente tolerante às altas concentrações de Ni no solo. Entre os mecanismos 
dessas plantas nativas, encontra-se o de hiperacumulação de Ni. Por isso, são conhecidas como hiperacumuladoras 
de Ni cerca de cem vezes mais que as comuns. A compreensão dos mecanismos dessas plantas pode ser utilizada 
em estratégias, visando à recuperação de áreas degradadas pela mineração e ou pela fi toextração. Este trabalho teve 
como objetivo investigar os possíveis mecanismos de hiperacumulação desenvolvidos pelas plantas nativas do cerrado 
oriundas das regiões de Barro Alto, GO. Foram coletadas sete espécies de plantas hiperacumuladoras de Ni em áreas com 
diferentes concentrações de Ni, e seus RNAs foram extraídos por metodologia previamente estabelecida. A amplifi cação 
de fragmentos de cDNA similares a enzimas relacionadas com o mecanismo de tolerância e ou hiperacumulação de 
Ni, como, por exemplo, a Serina acetil transferase (SAT), a Nicotinamina sintase (NAS), a Glutationa redutase (GR), foi 
alcançada em reação de polimerase, em cadeia seguida de transcrição reversa (RT-PCR), utilizando primers degenerados. 
Os fragmentos de cDNA amplifi cados foram observados em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio, 
clonados em plasmídeo e sequenciados, utilizando-se metodologia de rotina. Na espécie Oxalis pyrenea, foi confi rmada a 
expressão de um transcrito para a enzima SAT. A obtenção da sequência completa do cDNA para SAT em reação rápida 
de amplifi cação das pontas de cDNA 5’ 3’ (RACE), a confi rmação das expressões de cDNAs relacionados com as enzimas 
NAS e GR e a quantifi cação desses transcritos em RTqPCR estão em curso.   

palavras-chave: metal pesado; hiperacumuladoras; transcritos.
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CYBERMARKETING COMO RECURSO DE FIDELIZAÇÃO 
DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE BRASÍLIA

Aluno bolsista: Vinicius Fernando Postai – PIC/ UniCEUB
Orientador: Prof. Dr. Alano Nogueira 
UniCEUB – FATECS – Administração
postai.vinicius@gmail.com

Este trabalho tem como proposta analisar a importância do cybermarketing como instrumento de fi delização no 
programa de relacionamento com clientes em organizações no segmento de educação superior. Com o aquecimento do 
mercado de ensino na primeira década do século XXI no Brasil, as instituições reestruturaram-se para lidar melhor com 
a concorrência que se acirrava no setor. Em razão de estratégias emergentes e reengenharia, a ciência do marketing 
precisou ajustar-se ao novo contexto. Desta forma, graças a tecnologias, como a internet, as estratégias de marketing 
puderam adaptar-se e desenvolver-se, de modo a poder aproveitar as oportunidades de negócios e criar vantagens 
competitivas para produtos e marcas. Os resultados da pesquisa revelaram que há crescente uso das universidades em 
recursos de cybermarketing. Verifi cou-se também que existe falha por parte das instituições na utilização da internet, o 
que prejudica a fi delização, ao confrontar os resultados da pesquisa com o embasamento teórico.

palavras-chave: cybermarketing; fi delização de clientes; ensino superior.
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LINGUAGEM, ETNOGRAFIA E JUDICIÁRIO

Aluna: Viviane Faulhaber Dutra (vfdutra@hotmail.com) 
Orientador: Professor Doutor Luiz Eduardo de Lacerda Abreu 
Direito – UniCEUB 

Quando se depara com análises sobre o elo entre o direito e a literatura, encontram-se relatos das incongruências 
entre ambos. Por exemplo, alega-se que o direito se distancia do objeto com linguagem extremamente formal ou que o 
sujeito não consegue perceber-se no discurso jurídico. A linguagem do direito torna o fato algo abstrato, intangível, até 
mesmo pelos que dele participam. O direito gera o distanciamento do caso que ensejou o processo, pois fi ca distante do 
objeto. A literatura, por sua vez, envolve o leitor, permitindo-lhe transportar-se à história e vislumbrá-la como sua, viver 
o personagem e a situação descrita no texto literário. As incongruências entre o direito e a literatura fi caram de lado, e 
começa-se a identifi car as semelhanças entre o discurso literário e o jurídico, mais próximos, diferentes do que aparentam 
ser. O direito distancia-se do objeto com linguagem extremamente formal. A fi cção, por outro lado, constrói-se sob o 
mundo dos fatos, é um fi ngir que refl ete um acontecimento do mundo real. A chave entre o direito e a literatura relaciona-
se à retórica literária e à jurídica, para narrar o mesmo acontecimento. O que acontece no direito, tal qual na literatura, 
é a fi cção, que permite um distanciamento do mundo real, mas em perspectiva. Assim, discute-se e compreende-se o 
mundo por meio da fi cção. 

palavras-chave: direito; literatura; rituais.
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Programa de Iniciação
Científi ca Júnior
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MAKING OFF NA ESCOLA: A PRODUÇÃO DE
CURTA-METRAGEM COMO RECURSO À APRENDIZAGEM

Orientanda: Bruna Ramos Lula (Colégio CEUB)
Professor-Orientador: Ms. Jonatas Maia da Costa (Colégio CEUB/FACES)

Este estudo analisa, segundo as percepções discentes, uma intervenção pedagógica dos professores das disciplinas 
de Língua Estrangeira e Educação Artística, concretizada por um projeto interdisciplinar que incentivou os estudantes de 
ensino médio à produção cinematográfi ca, especifi camente o fi lme de curta-metragem. Por meio de pesquisa de campo 
e utilizando-se de técnicas de história de vida, produção de memorial e entrevista semiestruturada, descrevem-se as 
ações dos estudantes durante a consecução da proposta pedagógica. O texto esclarece as ações docentes orientadas 
pelo projeto Curta de língua estrangeira e discute as impressões dos estudantes à luz do referencial teórico da concepção 
de mídia-educação (Belloni, 2005). Percebe-se que a proposição pedagógica contribui na perspectiva de aprendizagem 
autônoma aos estudantes.

palavras-chave:.mídia; educação; cinema; didática; ensino médio. 
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AVES URBANAS NO CAMPUS DO UniCEUB, BRASÍLIA – DF

Aluna: Lara Alcântara Ribeiro – Colégio CEUB – bolsista
Professora-Orientadora: Msc. Erika Germanos
erika.germanos@uniceub.br
FACES – Biologia

Apesar de serem escassos os estudos sobre ecologia e composição de aves urbanas no Brasil, o interesse no 
assunto cresce com o advento da urbanização. No DF, vivem mais da metade das espécies de aves do cerrado. No 
entanto, este conhecimento provém de estudos em ambiente silvestre. Pouco se sabe sobre a avifauna urbana da região. 
Neste estudo, avaliou-se a composição, a riqueza, a guilda trófi ca, a frequência de ocorrência e o uso de habitat de aves 
registradas em um quadrilátero que abrange toda a área do campus do UniCEUB e arredores. Para melhor avaliação 
da amostragem, a área estudada foi subdividida em seis grandes setores, considerando-se o grau de urbanização e a 
estrutura de habitats. A avifauna foi amostrada entre abril de 2008 e março de 2009, em sessões de cerca de 1h e 20min 
cada uma. Foram feitos registros visuais e ou sonoros das espécies e o respectivo estado do indivíduo. As saídas de 
campo foram realizadas em 14 dias, totalizando 15 amostras e 22,5 horas de observação. Foram registradas 49 espécies 
pertencentes a 25 famílias de aves. Tyrannidae, Psittacidae e Columbidae foram as mais representativas. Apenas parte 
das espécies registradas tem populações residentes no campus. Espécies insetívoras e frugívoras foram predominantes. 
A presença de aves no campus é sutil, e a riqueza de aves foi considerada intermediária em relação a outras áreas 
urbanas do Brasil.

palavras-chave:.aves urbanas; ecologia; habitat.
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UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE AS PLANTAS DE GÊNERO
BAUHINIA (PATA DE VACA) E A NECESSIDADE DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES

Aluna voluntária: Mirela Basileu Lima (PIC – Júnior) e Santos, K.M.A., (PQ) professorakarin@gmail.com

Entre as espécies vegetais de interesse medicinal, encontram-se as plantas de gênero bauhinia, pertencentes à 
família leguminosae, as quais são encontradas nas áreas tropicais, comprometendo, aproximadamente, 300 espécies. 
Muitas são usadas como remédios na medicina popular, em várias regiões do mundo, incluindo África, Ásia e América 
Central e do Sul. Os estudos fi toquímicos e farmacológicos realizados indicam que essas plantas são constituídas de 
glicosídios, esteroídicos, triterpenos, lactonas e fl avonóides. No Brasil, são conhecidas como “pata-de-vaca” ou “unha-
de-boi” e são utilizadas em chás e outras preparações fi toterápicas para o tratamento de enfermidades, principalmente, 
infecções, processos dolorosos e diabetes, que é uma doença autoimune, caracterizada pela destruição das células 
beta produtoras de insulina. O objetivo do trabalho é despertar a vocação científi ca e incentivar talentos em potencial 
dos estudantes do ensino médio com a participação em projeto de pesquisa, orientados por pesquisadores qualifi cados, 
buscar, na literatura, os trabalhos realizados com as plantas do gênero bauhinia, esclarecer aspectos quanto a sua 
utilização; divulgar a importância dessas plantas, disseminar os estudos multidisciplinares com essa espécie vegetal.

palavras-chave: estudos multidisciplinares; espécie vegetal; interesse medicinal.
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ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA

Silva, A.C.M.1; 
Macedo, F.F. 2; 
Romancini, M.L.C.2; 
Bimbato, A.L.S.2; 
Estelles, R. 3

1- Professora orientadora/ Colégio CEUB- aline.silva@uniceub.br
2- Aluna do Colégio CEUB

3- Professora colaboradora/Colégio CEUB

Este trabalho teve o objetivo de resgatar junto aos jovens a importância da alimentação saudável, destacando a 
pirâmide alimentar e as necessidades por faixa etária. Foram discutidos artigos, a fi m de observar o impacto ambiental 
do desperdício de alimento, o qual se estima que, no Brasil, 20% da produção agrícola perdem-se durante a colheita, 
outro tanto durante o transporte ou por embalagens inadequadas. Nesse contexto, as alunas desenvolveram receitas 
com o aproveitamento integral de alimentos. Durante a degustação, fi zeram breve perfi l das pessoas em relação ao 
aproveitamento integral de alimentos, ou seja, a utilização de tudo o que pode ser aproveitado do vegetal. Foi observado 
que 96,6% dos entrevistados consideram a refeição boa ou muito boa, entretanto apenas 3,3% realizam o aproveitamento 
integral dos alimentos, mas 60% afi rmaram que repetiriam a receita em casa, o que é um dado signifi cativamente 
animador do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. As alunas tiveram aula de Direito Constitucional, em que se 
destacaram os direitos individuais do cidadão, como o direito à alimentação em quantidade e qualidade ideal para o 
indivíduo em cada faixa etária. Essa ação é de suma importância social e é prevista pela legislação brasileira. Resta aos 
brasileiros exigir o seu cumprimento por meio dos CONSEAS e a correta utilização dos repasses estaduais e municipais 
para esse fi m.

Palavras-chave: aproveitamento integral; alimento; direitos individuais.
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RESGATE CULTURAL E GERAÇÃO DE EMPREGO
E RENDA POR MEIO DA FITOTERAPIA

Silva, A.C.M.1; Sucupira; L.R 2, Castellar, J. A.3; Urani; F.S.4
1- Professora orientadora; 2- Aluno bolsista; 3- Aluno não bolsista; 4- Professora colaboradora

Este trabalho tem como objetivo aumentar o conhecimento sobre as propriedades das ervas medicinais, promovendo 
resgate cultural e consequente retorno à utilização de óleos essenciais extraídos dessas plantas, além de desmistifi car 
o trabalho laboratorial a alunos de ensino médio. Desenvolveram-se técnicas de cultivo em pequenos espaços e, após 
revisão bibliográfi ca das propriedades medicinais, cultivaram-se alecrim, por sua ação calmante para a pele e no combate 
à caspa, hortelã, por sua propriedade de dispersão da bilirrubina nos casos de icterícia, e camomila, por sua ação 
relaxante em casos de reumatismo e para banhos de assento em casos de infecção urinária. Foram extraídos óleos 
de cascas de laranja, por sua ação de estimulação sudorípara, e limão; ambas as frutas apresentam propriedades 
inseticidas. Os óleos essenciais, em primeiro momento, foram obtidos pelo sistema de extração a vapor, com água, 
extrator SOXhlet  e rota-evaporador. A fi m de estimular a extração caseira, os alunos construíram um extrator com peças 
domésticas, como copo plástico, cano de PVC, mangueira, vela e lâmpada, com base na bibliografi a consultada. Os óleos 
extraídos foram utilizados na fabricação de sabonetes e hidratantes para uso corporal, pelas propriedades terapêuticas, 
conforme literatura utilizada.

Palavras-chave: ervas medicinais; óleo essencial; resgate cultural.
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DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO EM
SISTEMAS REGIONAIS DE INTEGRAÇÃO

Autor: Professor Doutor André Nunes 
E-mail: andre.nunes@uniceub.br
Uniceub – Faculdade de Direito 

O grupo de pesquisa “Direito Internacional Econômico em Sistemas Regionais de Integração”, GIDE, coordenado 
pelo Professor André Nunes, dedica-se ao estudo de temas ligados à regulação econômica nacional e internacional e a 
interação da regulação com as políticas públicas. Procura analisar as possibilidades de atuação pública e privada em face 
das novas confi gurações do direito econômico nacional e internacional, inclusive as experiências de integração regional. 
São desenvolvidas pesquisas ligadas à regulação econômica, à economia internacional, aos impactos da globalização 
e a interligação destas com as políticas macroeconômicas e setoriais. O estudo em conjunto desses temas parte da 
percepção que atingir um objetivo de política pública depende da convergência de ações públicas e privadas. Regulação 
e políticas macroeconômicas devem estar alinhadas para atingir as metas aos quais eles se destinam.

A linha de pesquisa na área jurídico-econômica se dedica ao tratamento analítico das relações econômicas 
internacionais, das quais a integração regional é uma das vertentes. A pesquisa se estrutura em três eixos principais: 

instituições e mecanismos regulatórios dos grandes intercâmbios globais, nos terrenos comercial, fi nanceiro e de 
cooperação técnica intergovernamental; 

experiências de integração regional, com análise dos aspectos comerciais e tributários dos processos de integração, 
a exemplo do Mercosul, União Européia, Nafta; e, instrumentos jurídico-contratuais que enquadram a expansão da 
interdependência econômica global.

Os três eixos temáticos buscam analisar de forma transversal questões como a criação de regras uniformes ao 
comércio mundial, a criação de mecanismos de solução de controvérsias com densidade jurídica e efetividade, o intenso 
fl uxo de capitais nos mercados fi nanceiros, a estipulação de políticas tributárias incentivadoras do comércio global, a 
eliminação de barreiras alfandegárias e não-alfandegárias e, ainda, a diversidade institucional das atividades regulatórias 
de caráter intergovernamental ou supranacional.

Discuti-se ainda, a organização dos temas de pesquisa em torno das grandes divisões do direito econômico 
internacional, com divisão de tarefas associadas à preparação de pequenos guias de referência sobre cada uma dessas 
divisões, com o objetivo de preparar uma bibliografi a básica sobre cada área e, ulteriormente, uma listagem dos temas 
relevantes em cada uma delas, com vistas a um futuro manual de estudo dessa área.

palavras-chaves: direito internacional econômico, sistemas regionais de integração, regulação.
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GRUPO DE PESQUISA:
NOVAS TENDÊNCIAS DO DIREITO PÚBLICO

Carlos Bastide Horbach
carloshorbach@uol.com.br

O grupo Novas Tendências do Direito Público tem-se dedicado ao desenvolvimento de duas linhas de pesquisa: 
“Processo Constitucional e Reforma do Judiciário” e “Direito Administrativo e Direito Privado”. Na primeira, busca estudar 
as formas de controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, como meios de garantia da efi cácia do 
texto constitucional, tendo em vista as alterações promovidas pela reforma do Poder Judiciário, perpetrada pela Emenda 
Constitucional nº 45/2004. Na segunda, pretende analisar as relações modernas do Direito Administrativo com o Direito 
Privado desde as origens daquele na jurisprudência administrativa francesa até seus atuais movimentos de “fuga para 
o Direito Privado”. O grupo reúne alunos de graduação e pós-graduação, especialmente os do Programa de Mestrado e 
Doutorado em Direito do UniCEUB. Vários são os resultados das pesquisas, incluindo-se a publicação de livros e artigos 
em revistas especializadas e a realização projetos de iniciação científi ca e de monografi as de conclusão da graduação 
em Direito.

palavras-chave:.direito público; direito privado; reforma do judiciário.
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NÚCLEO DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS – NEC:
PEDAGOGIA CONSTITUCIONAL NA GRADUAÇÃO EM DIREITO

Professora Christine Oliveira Peter da Silva
UniCEUB – FAJS – Direito
christinepeter@uol.com.br

A primeira década de vida é sempre um acontecimento para festejar. Quando uma instituição completa 10 anos, 
é possível imaginar quanto se empenharam e deram de si as pessoas comprometidas com o projeto. A celebração de 
10 anos de um grupo de estudos e pesquisa representa mais do que isso: irradia a união de seus pesquisadores, a 
perseverança para ultrapassar o desânimo e simboliza o sentido de um caminho metodológico construído coletivamente. 
É nesse contexto que o Núcleo de Estudos Constitucionais (NEC) busca, por meio da experiência concreta de refl exão 
e pesquisa no Direito Constitucional, os caminhos da Constituição vivida. A experiência do NEC tem demonstrado a 
importância da existência de um espaço extraclasse em que as habilidades não cognitivas possam ser estimuladas e 
desenvolvidas. A cada semestre, os membros do NEC demonstram a viabilidade de novos e criativos projetos, os quais 
sempre envolvem trabalho, disciplina e coragem, pois a missão de contribuir para a formação refl exiva de um profi ssional 
do Direito apto a ser interlocutor das instâncias de Poder, o qual esteja comprometido e preparado para criticar as 
decisões políticas do nosso país, num ambiente científi co e cordial, não é simples. Os grupos de estudo e de pesquisa 
do NEC têm avançado nessa empreitada. A análise da hermenêutica constitucional e da teoria dos direitos fundamentais, 
pelos rumos da doutrina do professor Peter Häberle, conduz a considerações sobre o Estado e o Poder, com base na 
trilogia da revolução francesa (liberdade, igualdade e fraternidade), investiga a teoria da Constituição como ciência da 
cultura, enfrenta a idéia pluralista de Constituição e, por fi m, apresenta o método da comparação constitucional como 
caminho adequado no contexto do século XXI, para a concretização da Constituição. Como resultado, têm-se os trabalhos 
de pesquisa em todos os níveis da experiência acadêmica (graduação, mestrado e doutorado), produzidos no âmbito do 
NEC sob nítida infl uência do paradigma neoconstitucionalista, sempre com ênfase na perspectiva objetiva dos direitos 
fundamentais. Não se perde de vista, nas pesquisas realizadas, a missão constitucional do Supremo Tribunal Federal 
como Corte Constitucional tipicamente brasileira de proteção e efetivação dos direitos fundamentais sob a égide do 
Estado Constitucional. Não há dúvidas de que os diversos temas pesquisados estão associados às obras do professor 
Peter Häberle, as quais oferecem o suporte necessário para a condução teórica das atividades do Núcleo de Estudos 
Constitucionais nestes 10 anos de sua existência. O NEC revela-se frutífero laboratório das práticas necessárias para o 
sucesso das investigações constitucionais no âmbito da graduação e da pós-graduação em Direito, endossando o espírito 
pedagógico-científi co de sua criação: contribuição para a refl exão formativa de cidadania e identidade constitucional 
no paradigma da teoria constitucional tipicamente brasileira. Logo, o NEC, além de revelar-se um projeto de pesquisa, 
caracteriza-se, sobretudo, como um projeto de cidadania, cuja maior ambição – o diálogo constitucional intenso e 
irradiador – desemboca na contribuição refl exiva imprescindível ao cidadão consciente de sua missão social de intérprete 
e concretizador da Constituição. 

palavras-chave:.pedagogia constitucional; neoconstitucionalismo; concretização constitucional.
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O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENAL
BRASILIENSE DIANTE DA CRIMINALIDADE FEMININA

Cristina Zackseski
Professora de Política Criminal no Curso de Mestrado em Direito do UniCEUB
cristinazbr@gmail.com
Edson Ferreira
Professor de Criminologia do Curso de Direito do UniCEUB
edsonferreira@efadvogados.adv.br

Trata-se de uma análise da seletividade do sistema de justiça criminal do Distrito Federal, no que se refere à 
população feminina encarcerada atualmente, e da consequente produção ou reforço de estereótipos negativos de grupos 
vulneráveis nesse contexto. Procura-se identifi car o tipo de reação do sistema formal de controle local por meio da 
observação do perfi l da mulher detida no Presídio Feminino de Brasília. Em geral, são jovens de 18 a 25 anos, pardas, 
com ensino fundamental incompleto, solteiras, católicas, presas por uso e tráfi co de drogas, condenadas à pena de 5 a 
10 anos de prisão em regime fechado, não reincidentes. Destaque-se que, depois do regime fechado, o segundo maior 
registro é o de prisões provisórias. A maior parte das condenadas por tráfi co de drogas foi capturada quando tentava 
ingressar com substâncias proibidas nos presídios para homens, o que revela dois aspectos importantes: o primeiro indica 
que há efeito refl exo da atividade ilegal desempenhada por pessoas próximas ou da família, o que repercute na vida das 
mulheres brasilienses; o segundo é a necessidade de elaboração de políticas públicas de prevenção da criminalização 
feminina para estas situações específi cas em nossa realidade local. A formulação ou a implementação destas políticas 
podem ser difi cultadas em razão da produção dos estereótipos negativos em torno do comportamento pelo qual a maior 
parte das mulheres cumpre pena, visto que há um processo de demonização das drogas em nossa sociedade, de forma 
a difi cultar a reunião de esforços em torno de solução desta causa.

palavras-chave: criminalidade feminina; políticas públicas de prevenção; sistema penal.
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GRUPO DE PESQUISA SOBRE DIREITO EMPRESARIAL – DEMP 

Professor responsável: Dr. Daniel Amin Ferraz 
daniel.amin@agricultura.com.br
Aluna corresponsável: Cleíse Martins Costa 
cleisemartins@gmail.com

 

O enfoque do estudo é o direito empresarial, concebido de forma ampla, abrangendo não apenas o direito mercantil, 
mas também o do trabalho, o civil, o tributário, com abordagem em torno da atividade empresarial. O DEMP foi fundado 
no 1º semestre de 2010, com o objetivo de analisar questões referentes ao direito empresarial e sua repercussão no 
desenvolvimento econômico brasileiro. Foram realizadas seis exposições de mestrandos e doutorandos do UniCEUB 
com o objetivo de elucidar os assuntos de interesses de todos os envolvidos no projeto. Por meio da identifi cação das 
áreas de interesses do grupo, foi estabelecido que o tema da pesquisa é Análise das difi culdades e das facilidades 
jurídicas à entrada e à manutenção do capital internacional no Brasil. Para isso, foram delimitados assuntos, como 
energia elétrica, aviação, falência de empresas, indústria, microempreendedorismo, agricultura, entre outros. Assim, os 
pesquisadores envolvidos deverão identifi car o marco regulatório nacional e um problema específi co, para, então, avaliar 
as facilidades ou as difi culdades jurídicas que o capital internacional enfrenta para entrada ou permanência no Brasil 
e suas respectivas consequências para o desenvolvimento econômico brasileiro. O método a ser utilizado é o direito 
comparado, que proporcionará o recorte metodológico de regulações jurídicas de outros Estados, para ser elaborada a 
análise comparativa. Dessa forma, o objetivo da pesquisa do DEMP é verifi car, de forma dogmática, as consequências 
econômicas que modelos de regulatórios podem acarretar a determinado setor da economia. 

palavras-chave: direito empresarial; desenvolvimento econômico brasileiro; marco regulatório nacional.



139

GRUPO DE PESQUISA: SUJEITOS, CULTURA
E MEIO AMBIENTE NA HISTÓRIA DE BRASÍLIA

Líder: Professor Deusdedith Alves Rocha Junior
Vice-líder: Professora Regina Coelly F. Saraiva
Curso: História 

O grupo de pesquisa foi formado em 2009, a partir da iniciativa de professores e alunos do curso de História 
do UniCEUB instigados por compreender Brasília nos seus 50 anos. O interesse é reconhecer a atuação de homens e 
mulheres na história da cidade, a cultura existente em Brasília nas suas várias expressões, as intervenções sobre o meio 
ambiente, dialogando com abordagens teórico-metodológicas da história, da sociologia e da antropologia. O grupo tem 
atuado na produção audiovisual, fazendo registros sobre a cidade e documentando Brasília nos seus 50 anos. Além disso, 
tem atuado em eventos científi cos e publicado material audiovisual que revela olhares sobre a cidade, seus sujeitos, 
cultura e meio ambiente.
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O IMPACTO DO DIREITO INTERNACIONAL NA IMPLEMENTAÇÃO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA: UM OLHAR SOBRE O

SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SINASE

Grupo de Pesquisa: Estado e Política- Infância e Juventude
Membros do grupo:
Professora Dirce Mendes da Fonseca
Alunos Erica Maia Campello Arruda
Rafael Silva de Almeida
Lucas Wolff
Email: mendesdirce@yahoo.com.br 

O objeto de análise deste trabalho é o impacto do contexto internacional de proteção à infância e à juventude nas 
políticas públicas nacionais e, de forma mais específi ca e objetiva, analisar as medidas socioeducativas de privação de 
liberdade, cumpridas por adolescentes infratores, sua concepção e sua prática. Tem, ainda, como objetivo, identifi car 
as principais questões e os problemas relativos à aplicação das medidas socioeducativas de privação de liberdade e as 
contribuições da política pública do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, na proteção dos direitos 
humanos dos adolescentes em confl ito com a lei. Destaca-se a Doutrina da Proteção Integral inserida no Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, como grande avanço jurídico, sendo analisada a 
validade do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, para a efetivação desta garantia. A metodologia 
constitui na revisão da literatura a respeito dos principais eixos estruturantes da Doutrina da Proteção Integral no 
âmbito internacional e nacional e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Teve, como resultado, 
identifi car as questões e os problemas relacionados à aplicação das políticas de proteção integral e o não cumprimento 
dos princípios pedagógicos do SINASE, a violação dos direitos dos adolescentes em cumprimento socioeducativo de 
privação de liberdade, e o não investimento prioritário nas ações socioeducativas.

 Neste sentido, o contexto de proteção internacional dos direitos humanos, especialmente pelas decisões da 
Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos, mostra-se como instrumento garantidor dos direitos das crianças 
e dos adolescentes, contra as violações de direitos humanos dos adolescentes em confl ito com a lei, exigindo, assim, a 
atuação positiva do Estado na efetivação e no cumprimento do SINASE. 

O objetivo do ensaio é contribuir para haver um repensar das políticas públicas de atendimento socioeducativo, no 
Brasil, e corroborar para o necessário fortalecimento das ações de cidadania ativa e participativa por parte da sociedade 
civil organizada. 

pALAVrAs-CHAVe: Políticas Públicas; Proteção Integral; Medidas Socioeducativas.
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GRUPO DE PESQUISA: EPISTEMOLOGIA E TÓPICOS METODOLÓGICOS

Líderes:
Profa. Dra. Dirce Mendes da Fonseca. Assessoria Acadêmica UniCEUB. E-mail: mendesdirce@yahoo.com.br
Prof. Dr. Gilson Ciarallo. ICDP/UniCEUB. E-mail: gilson.ciarallo@uniceub.br

As discussões do grupo de pesquisa mantiveram como foco a subjetividade do pesquisador das ciências humanas 
e sociais, uma vez que esta se faz presente continuamente nas aproximações com seus objetos de pesquisa. Os maiores 
desafi os da refl exão do grupo consistiram, então, em equacionar essa subjetividade intrínseca, concebendo-a como 
oportunidade para a compreensão nos quadros da pesquisa científi ca, de modo a favorecer a compreensão dos objetos de 
estudo, ao invés de impedi-la. Essa perspectiva, no entanto, contrasta com posicionamentos tradicionais que sustentam ser 
a subjetividade algo a ser evitado na produção científi ca, vez que aparece como obstáculo à produção dos saberes neste 
campo. No equacionamento das refl exões do grupo levou-se em conta, como um dos elementos da pesquisa, a forma 
como os indivíduos concebem o objeto de estudo inicialmente, o que inclui as experiências vividas do pesquisador, suas 
emoções, bem como seu repertório de conhecimentos armazenados. Tais elementos, numa perspectiva conservadora de 
produção científi ca, aparecem como coisas a serem exorcizadas no processo da pesquisa. No entanto, a negação dessa 
subjetividade – que é inerente à dinâmica da pesquisa – tende a provocar, no pesquisador, distanciamento cognitivo em 
relação ao que se estuda. Sendo assim, importa à discussão saber como essa questão é tratada no ensino formal de 
metodologia de pesquisa e nas relações que se estabelecem entre professores orientadores e alunos em atividade de 
pesquisa científi ca. Colocando, então, em perspectiva esses lugares na produção dos saberes, as seguintes perguntas 
foram enfrentadas nas refl exões do grupo: 1) qual a importância para a refl exão epistemológica refl etir acerca da natureza 
emocional dos saberes construídos acerca do mundo humano e social?; 2) Como as paixões e os encantamentos – que 
fazem parte desses saberes, estando a eles colados de forma intrínseca – são vistas no processo da pesquisa?; 3) Que 
conseqüências decorrem do exorcismo desses elementos com vistas à “pureza” do discurso científi co? Contribuíram 
para o enfrentamento dessas questões os estudos de Max Weber sobre a objetividade nas ciências sociais, bem como a 
concepção de ciência social presente nas idéias de Rudner e Winch, autores bastante conhecidos no campo da Filosofi a 
da Ciência. Os estudos de epistemologia produzidos por González Rey, por sua vez, também tiveram importância central 
nas discussões, sobretudo as abordagens que colocam sob análise os sentidos subjetivos na produção dos saberes das 
ciências antropossociais.

palavras-chave: Epistemologia das ciências sociais. Metodologia da pesquisa. Subjetividade. 
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A QUALIDADE DA ÁGUA COMO FOCO DAS PESQUISAS EM SAÚDE AMBIENTAL

Eduardo Cyrino Oliveira-Filho
UniCEUB, FACES, Biomedicina, Enfermagem
EMBRAPA Cerrados
cyrino@cpac.embrapa.br

Melhorar ou manter a qualidade da água é um dos maiores desafi os para o homem neste século. A água é 
essencial para a vida, e a existência de boa qualidade é de fundamental importância para a manutenção da saúde 
humana e ambiental. Os principais contribuintes para o comprometimento da qualidade da água no ambiente são os 
efl uentes domésticos, os efl uentes industriais e os escoamentos superfi ciais urbano e agrícola. Deve-se ressaltar que a 
água subterrânea também pode ser verticalmente contaminada pela infi ltração de produtos químicos no solo. As águas 
são classifi cadas segundo seus padrões de qualidade, mediante a determinação de critérios numéricos ou qualitativos 
para os parâmetros que representam a preservação do corpo hídrico. Os padrões de qualidade têm sido estabelecidos em 
vários países, buscando garantir a segurança das populações consumidoras e a manutenção da vida aquática. No Brasil, 
destacam-se como critérios de classifi cação o Índice de Qualidade de Águas (IQA), a Portaria do Ministério da Saúde 
(MS) No 518/04 e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) No 357/05. Nesse contexto, o grupo 
de pesquisas em Saúde e Ambiente tem concentrado seus esforços nas investigações relacionadas à caracterização dos 
parâmetros microbiológicos, físicos e químicos das águas na região do cerrado e na comparação da infl uência do uso do 
solo sobre os respectivos parâmetros naturais. Estudos com bioindicadores de qualidade das águas de parques urbanos, 
das águas naturais, das águas sob infl uência urbana, da agricultura e de pastagens têm sido o foco das pesquisas, já 
contabilizando 4 projetos de iniciação científi ca  concluídos e 1 em andamento. Esses trabalhos têm sido, anualmente, 
apresentados nos Congressos do UniCEUB e da UnB e encaminhados para publicação em revistas científi cas indexadas. 
Nesse sentido, o grupo conta com 1 trabalho já aceito para publicação e 2 outros em fase fi nal de redação. Espera-se 
que, ao fi nal dessas pesquisas, seja possível caracterizar os parâmetros naturais das águas na região do cerrado de 
modo a viabilizar o monitoramento de qualidade das águas e estabelecer condições para estimar potenciais focos de 
contaminação.

palavras-chave: ciências da saúde; toxicologia; meio ambiente.
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GRUPO DE PESQUISA: ARQUITETURA,
QUALIDADE AMBIENTAL, EFECIÊNCIA E SAÚDE

HABItAção.soCIAL.(sUper.QUADrA.sUL.400).e.sUA.AnáLIse.DIreCIonADA.pArA.o.ConForto.AMBIentAL,.A.
HIstÓrIA.e.A.teCnoLoGIA.DA.ArQUItetUrA.e.sUA.InterFerÊnCIA.no.AMBIente.sALUtAr

Eliete de Pinho Araujo(1), Leonardo Pinto de Oliveira(2), Júnia Marques Caldeira(3)

(1) Coordenadora do grupo; arquiteta da Secretaria de Saúde SES-DF; professora de Arquitetura e Urbanismo, FATECS, UniCEUB; mestre em Planejamento 
Urbano – Tecnologia FAU – UnB; doutora em Saúde Pública, ENSP – FIOCRUZ, eliete.araujo@uniceub.br
(2) Arquiteto e urbanista; auditor de Atividades Urbanas do Governo do Distrito Federal; professor de Arquitetura e Urbanismo, FATECS, UniCEUB; mestre em 
Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo; doutor em Tecnologia da Construção pela UnB, leonardo.oliveira@uniceub.br 
(3) Arquiteta; professora de Arquitetura e Urbanismo, FATECS, UniCEUB; mestre em História – Cultura e Cidade - Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas – 
IFCH, UNICAMP, Campinas; doutora em História – Cultura e Cidade - Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas – IFCH, UNICAMP, Campinas, junia_caldeira@
yahoo.com.br

Este trabalho apresenta um estudo referente à análise crítica no sentido de contribuir para os projetos de arquitetura 
e o ambiente salutar, energeticamente efi ciente e de relevante tipologia para a arquitetura moderna na qual o objeto de 
estudo se insere, Brasília. São abordados conceitos, e apresentada a legislação pertinente ao conforto ambiental e à 
saúde nas tipologias estudadas, edifícios de habitação coletiva de três pavimentos em pilotis, adossados ao solo. São 
estudadas as habitações locadas nas Super Quadras Sul 400 – Plano Piloto – Brasília - DF. O objetivo é realizar avaliação 
crítica do projeto de arquitetura e complementares, enfocando a estética, o padrão urbanístico, a teoria, a tecnologia, a 
estrutura e os confortos ambiental térmico, luminoso e acústico e sugerir melhorias. O método utilizado desenvolve-se 
nas seguintes etapas: fazer medições internas luminosas e de temperatura em diferentes períodos, chuvoso e de seca, e 
analisar os projetos e os materiais de acabamento utilizados; verifi car o conforto térmico, luminoso e acústico ambiental; 
examinar os espaços internos dispostos para os usuários; analisar o projeto estrutural; observar a teoria e a tecnologia 
da arquitetura; avaliar os condicionantes urbanísticos e estéticos; propor sugestões conforme os resultados obtidos. 
Será utilizada a avaliação pós-ocupação por meio de questionários aplicados aos usuários das habitações estudadas. 
São propostos manuais práticos de projeto além da realização de seminários relativos ao tema nos departamentos de 
arquitetura e de engenharia dos órgãos, como a Secretaria de Planejamento do Distrito Federal. Em relação ao tema, os 
procedimentos adequados, as normas e as legislações deverão ser seguidos conforme os manuais práticos. O tema está 
relacionado ao meio ambiente, refl etindo na saúde do usuário.

palavras-chave: arquitetura ambiental; habitação; saúde.
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GrUpo.De.pesQUIsA:.CItoGenÉtICA.ApLICADA

Fernanda Vinhaes de Lima
Olívia Laquis de Moraes, Natalia Pereira Peixoto 

Faculdade de Ciências da Saúde; fernanda.lima@uniceub.br

A citogenética é compreendida como o enfoque citológico da genética, a qual consiste principalmente no estudo 
microscópico dos cromossomos e suas anomalias. Os cromossomos foram descritos, no século XIX, como corpos 
nucleoprotéicos de coloração escura que são observados nas células durante a divisão celular, no estágio de metáfase, no 
qual os cromossomos atingem seu maior grau de condensação. Cada cromossomo leva uma disposição linear de genes. 
Em 1956, estabeleceu-se o número diplóide correto dos cromossomos do cariótipo humano, como sendo 46, dispostos 
em 23 pares de cromossomos homólogos. Mudanças na estrutura dos cromossomos humanos são as principais causas 
de retardo mental, malformações múltiplas, câncer, infertilidade e abortos espontâneos. O grupo de pesquisa, Citogenética 
Aplicada, é formado pela Profª. Drª. Fernanda Vinhaes de Lima (líder) e pelas alunas; Olívia Laquis de Moraes e Natalia 
Pereira Peixoto. As alunas estão envolvidas em duas linhas de pesquisa, as quais se resumem principalmente em estudos 
citogenéticos em casais com histórico de infertilidade e abortos de repetição e diagnóstico citogenético de doenças 
genéticas. O grupo de pesquisa concluiu estudo com participantes que apresentavam histórico de infertilidade e abortos 
de repetição provenientes da rede pública de saúde do Distrito Federal. Para a realização deste estudo foi necessária 
a sua aprovação pelo Comitê de Ética da Secretaria de Saúde do DF. Estes distúrbios, em geral, acometem confl itos 
diversos e envolvem não somente questões médicas complexas e urgentes, como problemas psicológicos extremamente 
sérios. Recentemente, dois novos projetos de pesquisa do grupo foram aprovados, baseados no estudo e diagnóstico 
citogenético de pacientes com doenças genéticas previamente diagnosticadas. Além da relevância do diagnóstico para 
essas famílias, os projetos citados têm servido como material de estudo para estudantes do UniCEUB, que se interessam 
por este campo de trabalho. No último ano foram apresentados trabalhos em congressos internos e externos, com 
material obtido através destas linhas de pesquisa, desenvolvidos sob a responsabilidade da líder do grupo de pesquisa 
juntamente com suas alunas.

palavras-chave:.Infertilidade, Abortamento, Linfócito.
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RESPONSABILIDADE CIVIL

Autoria: SANTANA, Hector Valverde; GÓIS, Ewerton Marcus de Oliveira. Uniceub, Faculdade de Direito, Mestrado em 
Direito, hvsjur@hotmail.com.

Neste semestre, as atividades desenvolvidas no Grupo de Pesquisa Responsabilidade Civil tiveram o objetivo 
de investigar a responsabilidade civil do Estado. As discussões foram concentradas na análise crítica ao Projeto de Lei 
n. 5.480/09, que tramita no Congresso Nacional e estabelece normas sobre a responsabilidade civil do Estado nos 
casos de danos a terceiros, oriundos de ações ou omissões, de falta do serviço ou de fatos do serviço, da obra ou da 
coisa, imputados às pessoas jurídicas de direito público, às de direito privado prestadoras de serviços públicos e aos 
respectivos agentes. Referido projeto tem o escopo de regulamentar o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, 
onde resta estabelecido que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O teor do dispositivo constitucional, repetido expressamente 
pelo projeto de lei, revela a natureza objetiva da responsabilidade estatal e a opção do legislador pela adoção da teoria 
do risco administrativo. Assim sendo, identifi cada a tríade: dano, ação administrativa e nexo causal entre o dano e ação 
administrativa responderá o Estado quando do exercício de sua atividade. O projeto de lei conceituou os institutos da 
responsabilidade civil, percorrendo os pressupostos essenciais da responsabilidade, as causas excludentes ou limitativas, 
o direito de regresso, o ressarcimento do dano, bem como estratifi cou a responsabilidade do Estado por atos legislativos, 
pela autuação dos Tribunais ou Conselhos de Contas, pelo exercício da função jurisdicional e em decorrência do exercício 
das funções institucionais do Ministério Público.  Os artigos foram pontualmente examinados e a repercussão do estudo 
do grupo será oportunamente encaminhada ao autor do projeto para que, caso assim entenda, leve ao conhecimento das 
comissões que analisarão seu texto.

palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado; Projeto de Lei; Congresso Nacional
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DIÁLOGO: GRUPO INTERDISCIPLINAR

José Bizerril 
Centro Universitário de Brasília – UniCEUB
Faculdade de Ciências da Educação e Saúde – FACES
Curso de Psicologia
jbizerril@yahoo.com.br

O grupo de pesquisa interdisciplinar Diálogo, iniciou suas atividades em 2001, a pedido de um grupo de estudantes 
de psicologia. Desde sua criação, seu  objetivo tem sido fomentar a refl exão interdisciplinar e a investigação de caráter 
qualitativo dos  complexos fenômenos  culturais do mundo contemporâneo. Até o presente momento, o grupo foi um 
espaço de interlocução de estudantes e profi ssionais de Humanidades, abarcando debates atuais de antropologia, 
psicologia, sociologia, fi losofi a, estudos culturais e história. Seu eixo temático foi reorientado para corresponder mais de 
perto ao projeto de pesquisa em andamento “Corporalidade e Subjetivação no Mundo Contemporâneo”. As atividades 
do grupo contam com a participação regular de estudantes de graduação, graduados e mestrandos, mas também das 
contribuições sazonais de profi ssionais de ciências sociais e de psicologia, tanto do UniCEUB quanto de outras instituições. 
Durante o 1o semestre de 2010, o grupo organizou no UniCEUB a mesa-redonda “Gênero, Sexualidade e Subjetividade”, 
além da participação nas atividades de extensão do Projeto Cinemateca. As diversas pesquisas empíricas do grupo 
articulam-se a partir do aporte teórico proposto no projeto supra-citado. O grupo gerou 7 pesquisas de Iniciação científi ca 
com bolsas no programa PIC/UniCEUB, das quais duas serão apresentada neste congresso e a uma estará em andamento 
até 2011. Seis monografi as de graduação em psicologia, de participantes do grupo, já foram concluídas, e mais duas 
encontram-se em fase de elaboração. Está prevista para este semestre a participação no simpósio Subjetividade, Saúde 
e Cultura: Perspectivas Interdisciplinares, que ocorrerá no III Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profi ssão, com 
a comunicação “Subjetividade e Saúde em sociedades multiculturais: religiosidade e terapêuticas tradicionais”. Este ano, 
dois artigos foram submetidos a revistas especializadas e arguardam parecer fi nal para publicação.

palavras-chave:.interdisciplinaridade, corporalidade, subjetividades contemporâneas
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JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL, DEMOCRACIA
E DIREITOS FUNDAMENTAIS

Professores: Dr. José Levi Mello do Amaral Júnior e Sérgio Vitor
Estagiária docente responsável: Ariane Costa Guimarães

O grupo de pesquisa dedica-se ao estudo da jurisdição constitucional, à dinâmica da democracia brasileira e à 
efetivação dos direitos fundamentais no Brasil. Analisa decisões do Supremo Tribunal Federal referentes à efetiva promoção 
e proteção da pessoa humana. Examina, da mesma forma, julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e outros 
tribunais ou cortes constitucionais versados sobre democracia, direitos fundamentais e controle de constitucionalidade. 
O grupo ocupa-se do estudo de autores clássicos que abordem jurisdição o tema, especifi camente Alain Touraine, Alexis 
de Tocqueville, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Robert Dahl e Carl Schmitt.  Atualmente, o enfoque relaciona-se ao 
estudo dos textos e das obras de Carl Schmitt, de modo a viabilizar a sistematização da produção do autor e a análise 
das problemáticas contemporâneas relativas à jurisdição constitucional, à democracia e aos direitos fundamentais. O 
grupo é heterogêneo, formado por professores, graduandos, mestrandos e doutorandos, cujos temas de pesquisa sejam 
pertinentes à abordagem ora proposta. Como resultados esperados, os membros pretendem produzir artigos além dos 
já publicados, promover seminários para apresentar as pesquisas relativas ao modo como a literatura de Carl Schmitt 
contribui para a análise de celeumas enfrentadas na atualidade sobre democracia, legitimidade, jurisdição constitucional, 
direitos fundamentais e direito internacional. 

palavras-chave: jurisdição constitucional; dinâmica da democracia brasileira; efetivação dos direitos fundamentais.
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LEI E SOCIEDADE:
NARRATIVAS DO DIREITO E DIREITO COMO NARRATIVA

UniCEUB – Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado
Prof. Dr. Luiz Eduardo de Lacerda Abreu
luizeabreu@gmail.com
Prof. Msc. Luiz Patury Accioly Neto
Profª. Dra. Cristina Zackseski
Prof. Dr. René Marc da Costa Silva

O grupo de pesquisa Lei e Sociedade busca compreender o direito por meio de outras áreas do conhecimento. 
Assim, investiga-se o campo jurídico, ponderando o contexto social, considerando as narrativas que o direito pode vir 
a assumir e o direito enquanto narrativa. Os objetivos focalizaram-se em verifi car com base em quais fundamentos e 
saberes formulados por outras áreas do conhecimento pode-se dialogar com o direito. O grupo afi rma a vizinhança 
de todo conhecimento com a fi cção, o esvaziamento das pretensões de verdade dos discursos, o esgotamento das 
narrativas organizadoras do mundo e seu caráter universalista — caminho que permite explorar o imaginário histórico e 
as representações sociais como campo privilegiado de pesquisa. Os últimos anos do século XX viram o fi m das grandes 
narrativas sociais e das suas pretensões de explicação universal, tais como, as teorias de explicação sociológica, as 
justifi cativas do Estado e a crença na capacidade da razão em justifi car o moral, o justo ou o melhor caminho. Nesse 
sentido, o direito pode ser a última grande narrativa. Os resultados do grupo são pesquisas em andamento e concluídas, 
referentes à relação entre direito, tradição e política, à universalização do direito nas diferentes tradições jurídicas (Luiz 
Eduardo Abreu), ao funcionamento do sistema penal brasileiro diante da criminalidade feminina (Cristina Zackseski), 
à tutela como mecanismo de desigualdade étnica no contexto pós-colonial (René Marc), ao multiculturalismo em um 
estudo de caso de decisões da CIDH e CEDH (Andréia Araujo), à linguagem e ao judiciário (Viviane Dutra), aos confl itos de 
direitos humanos no case law da corte de Strasbourg com base na crítica da fi losofi a moral, à metáfora da ponderação e 
à aplicação das normas internacionais no STF, de acordo com perspectiva antropológica (Larissa Melo).

palavras-chaves: tradição jurídica brasileira; narrativas do direito e direito como narrativa; fi cção universalista. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO DO DIREITO - ID:
FRAGMENTAÇÃO JURÍDICO-GLOBAL

UniCEUB – Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado
Prof. Dr. Marcelo Dias Varella
marcelodvarella@gmail.com
Prof. Dra. Maria Elizabeth Teixeira Rocha
Prof. Dr. Luiz Eduardo Abreu
Prof. Dr. Antonio Cachapuz de Medeiros
Prof. Dr. Roger Leal
Prof. Dra. Samantha Meyer
Prof. Dra. Ana Flávia Barros-Platiau

O grupo de pesquisa Internacionalização do Direito possui por objeto de estudo as transformações ocorridas no direito 
internacional e no direito interno. A especial importância desse objeto para o Direito decorre do atual estágio do contexto 
jurídico global contemporâneo, pois as novas formas de comunicação entre os diferentes ordenamentos jurídicos, tendo 
como consequência a mudança drástica nas relações entre os instrumentos de Direito criados nos âmbitos internacional 
e nacional, revelam fragmentação do âmbito jurídico-global. Assim, o grupo busca, pela constatação dos fenômenos 
da internacionalização e pela fragmentação do direito, investigar as modifi cações ocorridas nos instrumentos jurídicos, 
a fi m de entender os critérios que estabelecem as medidas para que se possa garantir maior segurança e efetividade 
nas novas relações jurídicas em construção. Nessa perspectiva, os debates do grupo giraram em torno tanto da teoria 
clássica do direito internacional quanto das novas idéias que tentam dar conta de explicar as transformações ocorridas 
no nível jurídico internacional, além de analisar a nova confi guração do Direito contemporâneo. Os autores referenciais 
para a pesquisa desenvolvida pelo grupo são: Mireille Delmas-Marty (College de France), Gunther Teubner (Universidade 
de Frankfurt), Duncan Kennedy e David Kennedy (Harvard), entre outros. Por fi m, as pesquisas desenvolvidas com base 
nas atividades do grupo são referentes à abertura da sociedade internacional para participação do cidadão universal no 
processo de tomada de decisão (André Gontijo), à possibilidade de formação de uma comunidade internacional de valores 
(André Nunes), à internacionalização do direito constitucional (Andréa Lyrio), à governança ambiental público-privada e 
ao desenvolvimento sustentável (Gabriela Lima), à relação entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos - CIDH (Larissa Melo), à questão do meio ambiente na constituição de 1988, à Organização Mundial do 
Comércio – OMC, ao processo de internacionalização do direito entre direitos de propriedade intelectual e acesso à saúde 
(Marcelo Varella) e à proteção internacional dos direitos humanos da mulher (Natália Machado).

palavras-chave: internacionalização do direito; fragmentação do direito; direito internacional.
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GRUPO DE PESQUISA: DIREITO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Líder do Grupo: Prof. Dra. Márcia Leuzinger (marcia.leuzinger@uol.com.br)
UniCEUB – Mestrado em Direito

O Grupo de Pesquisa em Direito e Desenvolvimento Sustentável, no âmbito do mestrado, está voltado para a 
análise de temas ligados ao desenvolvimento sustentável, compreendido em suas diferentes dimensões: social, 
ambiental, econômica, cultural, espacial, institucional e política. Em razão das diversas dimensões da sustentabilidade, a 
análise envolve, necessariamente, um olhar multidisciplinar, o que signifi ca inter-relação entre diferentes áreas do saber, 
aproveitando-se, de cada ciência, os conceitos e as teorias que possam conduzir à construção de um desenvolvimento 
ambientalmente prudente, socialmente relevante, economicamente viável e culturalmente aceitável. O grupo, que conta 
com alunos do mestrado e da graduação em Direito, realizou, em 2009 e 2010, pesquisa voltada ao uso público em 
unidades de conservação (espécies do gênero espaços territoriais especialmente protegidos), tendo suas atividades 
sido iniciadas com a avaliação das condições de uso público em todos os parques nacionais brasileiros. A avaliação da 
existência de infraestrutura, como centro de visitantes, trilhas demarcadas, banheiros, restaurantes, abrigos, oferecimento 
de condutores de turistas, preço de ingressos, número de funcionários, veículos para fi scalização, entre outros, foi 
conduzida por meio de pesquisa em sítios da internet, entidades gestoras de unidades de conservação (Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, IBAMA e Ministério do Meio Ambiente) e entrevista com servidores, 
em especial chefes de parques. O produto da pesquisa foram cinco artigos enviados a publicação, cada um contendo 
informações sobre os parques nacionais localizados em uma das cinco regiões do país. No segundo semestre, outras 
categorias de manejo de unidades de conservação serão pesquisadas.

palavras-chave: desenvolvimento sustentável; unidades de conservação; uso público.
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GRUPO DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO

Pesquisadores:
Marcos André Sarmento Melo, Mestre
UniCEUB
marcos.melo@uniceub.br

Carla Peixoto Borges, Mestre
UniCEUB
carlaborges1976@gmail.com

Alano Nogueira Matias, Doutor
UniCEUB
alano.nogueira@gmail.com

Gabriel Andrade Lima de Almeida Castelo Branco,
Mestre - UniCEUB
prof.gabriel@gmail.com

O Grupo de Pesquisa em Administração investiga os temas relacionados às áreas de Gestão das Organizações, 
Finanças, Marketing e Estudo do Trabalho. O objetivo é acompanhar o desenvolvimento científi co dos problemas 
relacionados à gestão em empresas privadas, órgãos públicos e organizações sem fi ns lucrativos nos temas administrativos 
abordados. O direcionamento dado pelos pesquisadores é conduzir os trabalhos de modo a ser aplicáveis às organizações 
de Brasília, atendendo às peculiaridades inerentes à cidade, que é o centro do poder político do Brasil. A descrição das 
áreas temáticas de estudo observam esta preocupação. A Gestão das Organizações compreende os aspectos amplos 
da tomada de decisão pertinentes a planejamento estratégico, estrutura organizacional ou arquitetura hierárquica 
e funcional, fl uxo de informação, análise macroambiental, logística, cultura e demais componentes internos. A área 
de Finanças trata da análise de investimento, obtenção de fi nanciamento, estrutura de capital adequada à realidade 
específi ca da organização e da gestão de recursos de curto prazo. O estudo em Marketing aprofunda a investigação em 
comportamento do consumidor, métodos para pesquisa de mercado, conformação de mix de marketing e atendimento 
de expectativas do consumidor. A área Estudo do Trabalho é abrangente para assumir os estudos em gestão de pessoal, 
formação do perfi l profi ssiográfi co, recrutamento, seleção, treinamento e formação profi ssional, ambiente de trabalho, 
análise ergonométrica, motivação e avaliação de desempenho funcional. Os trabalhos pretendem gerar resultados para 
o aprimoramento gerencial nas organizações, prioritariamente em Brasília, e contribuir para a expansão da fronteira do 
conhecimento da Ciência da Administração por meio da divulgação em encontros, congressos e periódicos científi cos.

palavras-chave: fi nanças; gestão de pessoas; ergonometria; marketing; estratégia.
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GRUPO DE PESQUISA: PRÁTICA PEDAGÓGICA
E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

UniCEUB/FACES: Maria Eleusa Montenegro – memontenegro@terra.com.br (líder); 
Celeida Belchior Garcia Cintra Pinto – celeidacintra@uol.com.br; 
Ana Regina Melo Salviano - ana_regina@terra.com.br;
Renato Bastos João – renatobastosj@yahoo.com.br;
Jônatas Maria da Costa – jonatas.maia@ceub.br; 
Jean Carmo Barbosa - jeanjcb@hotmail.com; 
Diego Borges de Carvalho – diegobcar@gmail.com;
Colandi Carvalho de Oliveira - colandioliveira@gmail.com; 
Silvana Maria Silva Iunes - silvanaiunes@gmail.com;
Dulce Regina de Souza – dulceregina44@gmail.com; 
Cássia M. Ramalho - cassiaramalho@yahoo.com.br; 
Marianna Dantas Guimarães de Melo – mariannadgmelo@gmail.com;
 Andressa Kelly das S. Veras - andressa.sveras@gmail.com;
Márcia Marins Batista – marciamb66@hotmail.com; 
Leandro Soares Fontenele – leandro.fontenele@gmail.com;
Aictyr Lomonte da Silva – aictyr@yahoo.com.br;
Elenice Ribeiro dos Santos –  elenicerdr2@gmail.com.

O grupo intitulado Prática pedagógica e formação de professores encontra-se cadastrado no CNPq desde 2004, 
devidamente certifi cado pelo UniCEUB e tem, por tônica, a formação docente. Há três linhas de pesquisa, quais sejam: 
“Profi ssão docente e práxis educativa”, “Psicologia da Educação e prática pedagógica” e “A Educação Física e a formação 
do professor”. Atualmente, conta com 17 (dezessete) participantes entre professores e alunos do UniCEUB e professores 
e alunos de outras instituições de ensino. Os resultados das pesquisas realizadas até o momento têm sido divulgados em 
eventos científi cos locais, nacionais e internacionais, evidenciando-se o repensar da práxis educativa, o trabalho pedagógico, 
as relações interpessoais, a formação para o trabalho e a realidade escolar. O grupo já realizou a pesquisa A relação entre 
a teoria e a prática no curso de Pedagogia, a qual foi desenvolvida em cinco etapas: o que pensava o aluno em relação a 
este aspecto, a análise de planos de ensino dos professores, a análise dos instrumentos de avaliação de aprendizagem e a 
verifi cação da relação entre a teoria e a prática em outros materiais pedagógicos utilizados pelos professores. Todas essas 
etapas geraram relatórios parciais publicados em revistas e em anais científi cos. Pelos dados apresentados, observou-se 
que, tanto por meio dos questionários quanto pelo material pedagógico apresentado pelos professores, a relação entre a 
teoria e a prática fi cou evidenciada, o que poderá propiciar ao futuro educador formação ampla, voltada para a realidade 
social, com conhecimento signifi cativo, contextualizado e refl exivo. Os resultados deste trabalho pretenderam possibilitar a 
refl exão e o aperfeiçoamento a respeito da prática pedagógica e a construção do conhecimento indissociável da realidade 
social na perspectiva de preparar o docente crítico para o exercício pleno da cidadania. A pesquisa desenvolvida denomina-se 
A formação do educador infantil: expectativas e necessidades das escolas, cujo objetivo é verifi car a percepção de gestores, 
pais e professores quanto aos anseios desse nível de ensino, relacionando-os à formação do profi ssional. Os resultados 
obtidos demonstraram preocupação dos gestores em realizar o trabalho pedagógico e que, por isso, necessitam de maior 
apoio das instituições de ensino superior no que se refere a disponibilizar profi ssionais qualifi cados. Quanto aos pais, fi cou 
evidente que conhecem a realidade da educação infantil, que consideram ser importante a formação continuada dos 
profi ssionais e que percebem ser esta uma das tarefas da responsabilidade do poder público. Com relação aos professores 
das escolas particulares, cabe ressaltar que se encontram satisfeitos com a profi ssão escolhida e que se sentem capacitados 
para trabalhar com a educação infantil. Este trabalho poderá benefi ciar instituições de formação de professores e as escolas 
de educação infantil. Como este estudo já se encontra em última fase, é elaborado novo projeto de pesquisa, denominado 
A formação pedagógica do aluno de licenciatura, que tem como objetivo conhecer o perfi l do estudante de graduação e 
verifi car a sua preparação para o exercício da docência. Acredita-se que, desta forma, o grupo tem prestado contribuições 
para a refl exão sobre o papel do educador.

palavras-chave: formação do professor; prática pedagógica; relações interpessoais.
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GRUPO DE ESTUDOS DO MERCOSUL

Líderes: 
Profª Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
elizabethgtr@terra.com.br

Prof. Dr. Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros
cachapuz@mre.gov.br

objetivos:

Criado em 2003, o Grupo de Estudos do MERCOSUL é um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Mestrado 
em Direito das Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília. 

Coordenado pela Profa. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e pelo Prof. Dr. Antônio Paulo Cachapuz 
de Medeiros, o grupo conta com a participação de professores, mestrandos e graduandos do curso de Direito, Ciência 
Política e Relações Internacionais do UniCEUB e da UnB, alé¬m de assessores de Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
do Tribunal Superior do Trabalho, da Presidência da República, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior e da Câ¬mara dos Deputados.

O grupo tem por objetivo a discussão do direito de integração do MERCOSUL, a partir do desenvolvimento de 
atividades de ensino e pesquisa. Ademais, o grupo tem como metodologia a leitura e a discussão de obras jurídicas, 
artigos científi cos e jurisprudência, alé¬m de apresentação de seminários pelos integrantes.  Também tem analisado a 
evolução do MERCOSUL, em especial sua inserção na Ordem Internacional, e comparação deste com outras experiências 
de integração regional e o direito institucional do MERCOSUL.

palavras-chave: Integração Regional, MERCOSUL, Ordem Internacional.
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A EFETIVIDADE DA REGULAÇÃO ECONÔMICA

Professora Dra. Neide Teresinha Malard

O objetivo da pesquisa é enfrentar a problemática da efetividade do Direito e a capacidade de promover alterações 
na realidade socioeconômica do país. A política pública, na sua dimensão normativa, busca a transformação do meio 
social e econômico, estando impregnada dos valores constitucionais que são interpretados e implementados de acordo 
com as ideologias dos governos. O objetivo específi co, portanto, da pesquisa foi identifi car se a regulação de três políticas 
públicas alcançou os objetivos almejados, parcial ou totalmente. Foram analisados três programas: dois de natureza social, 
o programa de controle do trabalho escravo e o programa enérgico Luz para todos, e um de natureza penal-econômica, 
voltado para o combate da lavagem de dinheiro e evasão fi scal. As normas criadas para regular o comportamento social 
ou a atividade econômica podem decorrer da atuação de grupos de interesse perante os poderes Legislativo e Executivo 
ou da capacidade criativa da burocracia estatal. Tais normas ingressam no ordenamento jurídico e nele gravitam por 
longos períodos sem que sejam conhecidos seus verdadeiros efeitos. Com este projeto de pesquisa, pretende-se analisar 
a efetiva contribuição de algumas dessas normas que consubstanciam programas de ação estatal voltados para alterar 
a realidade socioeconômica em benefício dos cidadãos. Cada pesquisador utilizou as técnicas que lhe pareceram mais 
adequadas de acordo com a sua percepção dos fatos investigados, que incluíram levantamento bibliográfi co, documental, 
entrevistas, coleta de dados e questionários. Os fenômenos observados e o material estudado são explicados em texto a 
ser publicado. 

palavras-chave: regulação econômica; efetividade; realidade socioeconômica.
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ATIVIDADES DO GRUPO DE PESQUISA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
QUALIDADE DE VIDA SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA

Renata  Aparecida Elias Dantas 1,2 e Alessandro de Oliveira Silva 2,4, Marcio R. Mota 2,3 e Marcelo  Bóia 2,3; Juliana 
Maria Freitas Feitosa 5, Elis Vieira Silva 5, Manuela Melo da Silva Bazilio 5, ketty Silva Coelho Lago 5 , Karine Teixeira 
Nicolodi 5, Maurício Augusto Colla 5, Kléber Silva Cabral 5, Julio Ferreira da Costa Neto 5, Daniel Rodrigues Ferreira 
Saint Martin 5 e Deiziele  Dayane Santos Rodrigues 5  e Rodrigo Branco 5

1-Mestre em Ciências da Saúde 2- Professor do UniCEUB ;3–Mestre em Educação Física;4-Mestre em Gerontologia;5- Alunos de Educação Física do UniCEUB 

O objetivo do grupo é proporcionar aos alunos do curso de Educação Física o aprofundamento de estudos e a 
prática da pesquisa científi ca na área de atividades físicas, qualidade de vida e saúde. Em fevereiro de 2009, foram 
iniciados e fi nalizaram-se quatro projetos de pesquisa: análise de percentual de gordura de crianças do 6º ano do ensino 
fundamental de uma escola particular; análise de percentual de gordura de crianças do 6º ano do ensino fundamental 
de uma escola pública; hipotensão arterial; hidratação em atletas. Houve total envolvimento dos alunos nas coletas e na 
análise dos dados. Todos os projetos foram submetidos ao Comitê de Ética do UniCEUB e apresentados no 32° Simpósio 
Internacional de Ciências do Esporte, em outubro de 2009. No primeiro semestre de 2010, foram desenvolvidos mais dois 
projetos: análise antropométrica, postural, de força e fl exibilidade dos atletas que participam das competições do Circuito 
Brasiliense da Federação Metropolitana de Judô – FEMEJU; análise antropométrica, postural, de força e fl exibilidade dos 
atletas que participam do treino da seleção brasiliense  juvenil de judô.

palavras-chave: pesquisa; educação física; grupo de estudo.
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NÚCLEO DE ESTUDOS DE DIPLOMACIA RESPONSÁVEL

Renata de Melo Rosa – Líder 
Relações Internacionais – FAJS
e-mail:renata.rosa@uniceub.br 
Integrantes – Nayara Ribeiro; 
Larissa Brochado de Mello;
Juliana Barbosa do Carmo; 
Deolinda Farias

O Núcleo de Estudos de Diplomacia Responsável tem como missão observar, em profundidade, ações de impacto da 
diplomacia brasileira, preferencialmente no âmbito da cooperação sul-sul, em blocos regionais dos quais o Brasil participa, 
tais como, UNASUL, Conselho de Defesa Sul-Americano, MINUSTAH ou em blocos políticos, como o IBAS e os BRICs. Do 
ponto de vista ideológico, o Brasil segue orientação que se assemelha ao movimento de contra-hegemonia em franca 
contestação ao poder norte-americano. No entanto, sob a perspectiva pragmática, a política externa brasileira perpetua 
práticas de cunho exclusivamente realista, como a presença majoritariamente militar no Haiti, em vez de investimento 
em cooperação na área educacional e tecnológica e no rigor na liberação de vistos a imigrantes a países supostamente 
parceiros, como Bolívia e Haiti.  O ajuste institucional necessário entre o viés ideológico da política externa, visivelmente 
progressista, e a estrutura institucional do Ministério das Relações Exteriores, que reproduz práticas de exclusão aos 
nacionais de países “prioritários” da política externa brasileira, dá um tom de ambiguidade e visível discrepância entre 
o discurso e a prática do fazer política internacional. Tais rupturas podem ensejar certo ceticismo acerca da robustez da 
política brasileira aos olhos da comunidade internacional. 

palavras-chave: política externa; cooperação sul-sul; blocos regionais.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR E COMUNICAÇÃO 

Renata Innecco Bittencourt de Carvalho (líder) – 
UniCEUB – FATECS – Comunicação Social -  renata.carvalho@uniceub.br
Joana d’Arc Bicalho Felix – 
UniCEUB – FATECS – Comunicação Social - joana.bicalho@uniceub.br
Mônica Igreja do Prado –
UniCEUB – FATECS – Comunicação Social – monica.prado@uniceub.br
Suzana Schwerz Funghetto – 
UniCEUB – FACES – Pedagogia - suzana.funghetto@uniceub.br
Ursula Betina Diesel – 
UniCEUB – FATECS – Comunicação Social – ursuladiesel@gmail.com

No período entre o segundo semestre do ano 2009 e o primeiro de 2010, as principais repercussões do grupo 
foram os estudos e as pesquisas sobre a interface das ciências da educação e da comunicação com ênfase nas temáticas 
relacionadas à educação superior. A professora Renata Carvalho e a professora Suzana Funghetto receberam o prêmio 
PNGE 2010 – Prêmio Nacional de Gestão Educacional na categoria Responsabilidade Social orientaram monografi as 
nos cursos de graduação, respectivamente, na área de Comunicação Social e de Inclusão na Educação Superior e 
participaram de eventos científi cos. A professora Joana d’Arc Bicalho Félix orientou 12 monografi as de conclusão de 
cursos de graduação e pós-graduação, nas áreas de comunicação para a sustentabilidade; comunicação integrada; e 
marketing social e ambiental na cadeia de agregação de valor a marcas; e a sustentabilidade ambiental como infl uência 
no marketing internacional.  Ministrou diversas palestras relacionadas à linha de pesquisa comunicação e marketing para  
a sustentabilidade sendo três no VII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do UniCEUB; uma na pós-graduação do 
UniCEUB; uma na UnB em comemoração aos dez anos do Centro de Excelência em Turismo; uma no XI Congresso de 
Ciências da Comunicação da Região Centro-Oeste – Intercom; uma no congresso Salve a Planta; uma no SESI - Rio 
Branco/AC; e uma no UniCEUB a alunos de pós-graduação e comunidade. Lançou pela editora Atlas o livro Gestão da 
Comunicação e a Responsabilidade Socioambiental, sendo co-autora e co-organizadora. Ministrou diversas aulas em 
graduação e pós-graduação, nas temáticas Comunicação para a Sustentabilidade, Responsabilidade Social, Logística 
Reversa e Marketing ambiental. Publicou artigo relacionado à Mídia e Responsabilidade socioambiental na revista científi ca 
do UniCEUB. Publicou diversos artigos em mídia impressa e web. Foi jurada do Prêmio Ethos/Valor de Responsabilidade 
Social, na categoria Pós-Graduação 2009. A professora Mônica Prado orientou dois projetos de iniciação científi ca sobre 
campanhas publicitárias de utilidade pública. Um deles foi apresentado no congresso da SPBC pelo aluno-bolsista, em 
julho de 2010. A professora Ursula Diesel orientou um projeto de iniciação científi ca sobre como o transexual é retratado 
no cinema; participou de Mesa Redonda no VII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão do UniCEUB sobre campanhas 
educativas; coordenou Mesa Redonda ainda com o tema Propagandas Educativas na Semana da Comunicação do 
UniCEUB, em abril deste ano, onde 3 alunos - de PIC ou de monografi a - apresentaram resultados de seus estudos na 
área; teve artigo de sua co-autoria, em parceria coma a aluna Bárbara Fernandes Raposo Vieira, sob o título “ A infl uência 
do contexto político-econômico na propaganda brasileira dos anos 50 aos 90: um olhar semiótico” selecionado para 
publicação na Revista Universitas (em fase de impressão); orientou 12 monografi as do curso de Comunicação Social, 
teve dois Projetos de Iniciação Científi ca - PIC-UniCEUB - sob o tema Propaganda Educativa de cunho ecológico no Brasil 
- aprovados para o período que agora se inicia.

palavras-chave:.educação superior; comunicação; comunicação e marketing para a sustentabilidade.
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PADÊ: ESTUDOS EM FILOSOFIA, RAÇA E GÊNERO

Líder: Prof. Dr. René Marc da Costa Silva
UniCEUB – FAJS – Direito
email: renecostasilva@gmail.com

Padê quer dizer encontro. Na tradição religiosa africana e brasileira de matriz africana, as mulheres são responsáveis 
pelo ritual do padê. O grupo leva este nome por centrar sua abordagem teórico-metodológica no existencialismo, na 
fenomenologia e no desconstrutivismo. Isto signifi ca que se pretende apreender as condições determinantes da existência 
humana encarnada por meio das relações sociais e não das concebidas abstratamente ou percebidas de um ponto de 
vista teórico-formal. Os lugares generizados e racializados apresentam-se em praticas cotidianas, em ações concretas 
que somente podem ser informadas caso os olhares se comprometam com o outro, com aquele com o qual se partilha o 
mundo. Ainda que se reconheça a presença de inúmeros aspectos acerca do outro no pensamento religioso, a abordagem 
proposta passará ao largo dos pressupostos religiosos, metafísicos e ou morais. O Padê propõe abordagem acadêmica, 
política e ética no sentido arendtiano. Em face das especifi cidades que marcam a realidade da sociedade brasileira 
contemporânea e suas repercussões obliteradoras do pleno desenvolvimento da cidadania e de uma democracia inclusiva 
e participativa, é fundamental que se possa surpreender a formação dos elementos de sustentação de tais obstáculos 
e, com base neles, pensar e propor alternativas para políticas públicas direcionadas à defesa, à implementação e à 
plenitude de direitos fundamentais das pessoas humanas na sociedade brasileira. A apreensão da alteridade como 
categoria política central no pensamento político ocidental pela perspectiva social, histórica e antropológica permitirá 
alcançar os seguintes objetivos: analisar a categoria alteridade no pensamento ocidental; verifi car os usos, as práticas e 
as dimensões políticas desta categoria; reconhecer as representações sociais hegemônicas do outro no mundo ocidental 
e suas consequências em termos da construção das assimetrias de poder nas sociedades democráticas do ocidente; 
identifi car os desdobramentos políticos e sociais destas ancoragens no ocidente. Neste sentido, o grupo apresentou os 
seguintes projetos de pesquisa: em atendimento ao edital Universal do CNPq, Perfi l racial e de gênero da população 
manicomial do Distrito federal e Entorno: análise, diagnóstico e propostas, ampliado com a participação dos professores 
do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília –UnB, Prof. Dr. José Jorge de Carvalho e Profa. Drª Rita 
Laura Segato; objetivando atender ao edital MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT n° 26/2006, o título “Três olhares sobre raça, 
gênero e sofrimento mental: 1- Perfi l racial e de gênero da população manicomial do Distrito Federal e Entorno, 2- 
Racismo, doença mental e o atendimento dos terreiros do Distrito Federal e Entorno, 3- O sofrimento  psíquico do/a 
estudante negro/a nas  universidades – o caso UnB”; projeto encaminhado ao convênio entre o banco Santander-Banespa 
e a UNIVERSIA, abrangendo os estudos desenvolvidos pelo Padê em parceria com a ONG Centro Cultural Congo Nya, 
vinculada à comunidade rural de mesmo nome, sediada na cidade de São Sebastião, e a ONG TAMBONOA (Tambores do 
Paranoá).

palavras-chave: gênero; raça; saúde mental. 
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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS
EM HERMENÊUTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS

Roberto Freitas Filho 
robertofreitas.fi lho@bol.com.br
robertofreitas_fi lho@yahoo.com.br

O trabalho do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas Públicas e Hermenêutica consiste na análise jurisprudencial 
das decisões do Supremo Tribunal Federal, entre acórdãos e decisões monocráticas, que tratem de políticas públicas 
de natureza prestacional. Em primeiro momento, com o tabulamento sistematizado desses dados. Analisa-se a matriz 
argumentativa sob a perspectiva tríplice  dos argumentos dogmáticos, axiológicos e consequencialistas. Posteriormente, 
faz-se uma análise aprofundada da tipologia dos argumentos das decisões da Corte a partir de um marco teórico fundante 
da Teoria da Argumentação Jurídica e de Políticas Públicas e Direito. 
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GRUPO DE PESQUISA HISTÓRIA, SOCIEDADE, CIDADANIA

Professores integrantes:
Doutora Helen Ulhôa Pimentel – helenulhoa@hotmail.com
Ms Marcelo Tadeu dos Santos – marcelotadeu73@gmail.com
Doutora Maria Inês Malta Castro – castro.ines@gmail.com 
Doutora Rosana Ulhôa Botelho – rosana.botelho@uniceub.br

Alunos:
Ana Maria Martins Amorim – ammad@terra.com.br
Ylian Augusto César Thediga Pires – ylianmiranda@gmail.com
Bruna Santana Fernandes – brunasantana1@hotmail.com
 Lucas Rodolfo Teixeira – lucasr.t@hotmail.com
 

O grupo reúne professores e alunos de História que discutem e pesquisam temas relativos à cidadania em diferentes 
períodos brasileiros. Em 2010, os esforços do grupo concentram-se em projetos que visam compreender, por um lado, 
aspectos relativos à cidadania no período imperial e, por outro, questões situadas nos dias atuais, estabelecendo articulação 
entre o passado brasileiro e a história do tempo presente. Relativamente ao império, dois projetos de iniciação científi ca 
exploram, respectivamente, os registros paroquiais e as informações dos livros de qualifi cação de eleitores, documentos 
dos arquivos do município de Paracatu, na esteira de projeto interinstitucional que focaliza Família e demografi a nos 
séculos XVIII, XIX e XX. Quanto ao tempo presente, o interesse recai sobre as chamadas emergências étnicas, objeto da 
pesquisa Caminhos cruzados entre história, etnia e cidadania, que deu a partida para mais um projeto de iniciação científi ca 
com bolsa do CNPq. Visando contribuir para o debate sobre a democracia no Brasil, o grupo promove a articulação do 
curso de licenciatura em História com a pós-graduação lato sensu História, Sociedade, Cidadania, promovendo debates, 
encontros e minicursos de extensão.

palavras-chave: cidadania; identidades; escravidão.
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Pesquisas apoiadas por 
agências de fomento e 

Cooperação Internacional
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ACORDO CAPES-COFECUB SOBRE DIREITO AMBIENTAL 

O acordo entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Université d´Aix-en-Provence (França) e o 
Centro Universitário de Brasília tem como objetivo estreitar relações para o estudo da efi cácia do Direito Internacional 
Ambiental. Por isso, conta com o fi nanciamento da CAPES, do Ministério da Educação do Brasil e da Agência Francesa de 
Cooperação Internacional: COFECUB.
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CENTRO DE BIOPROSPECÇÃO E NEUROCIÊNCIAS,
DOENÇAS DEGENERATIVAS E AUTOIMUNES

Prof. Dr. Luzitano Brandão Ferreira
luzitano-ferreira@uol.com.br
luzitano.ferreira@uniceub.br

Compostos isolados de peçonhas de artrópodes têm despertado grande interesse científi co não somente na 
elucidação dos mecanismos de ação relacionados aos processos fi siopatológicos dos acidentes em humanos, mas 
também como recursos farmacológicos para o estudo de alvos moleculares, entre os quais os receptores de membrana 
e canais iônicos, e como novas drogas terapêuticas. Com o uso de técnicas de isolamento e identifi cação de compostos 
naturais, é provável que, em breve, nova geração de compostos bioativos esteja à disposição para a pesquisa básica e o 
desenvolvimento de outras estratégias terapêuticas. Nesse contexto, o estudo das peçonhas de artrópodes encontrados 
no cerrado brasileiro proporciona pletora de possibilidades para a identifi cação de fármacos ao tratamento de doenças 
degenerativas, como a epilepsia, o mal de Parkinson, e as autoimunes. Tendo em vista este grande potencial, o objetivo 
do presente projeto consiste em criar o Centro de Bioprospecção e Neurociências do DF, por meio da associação de 
pesquisadores de três instituições participantes: Universidade de Brasília, Centro Universitário de Brasília e Instituto do 
Cérebro de Brasília. Com isso, pretende-se viabilizar a ampliação nos estudos com a peçonha de escorpiões que já é 
realizada pelo Laboratório de Toxinologia da UnB, além de implementar o Laboratório de Biologia Molecular, a fi m de avaliar 
marcadores genéticos para doenças do SNC e autoimunes, visando à melhoria no diagnóstico, no acompanhamento, no 
tratamento e no prognóstico de doenças neurodegenerativas. Muito entusiasmo envolve os recentes avanços da Genômica 
e suas aplicações no entendimento das doenças mais comuns. Isso se justifi ca, porque a identifi cação de novas variantes 
para predisposição a doenças pode indicar alvos terapêuticos e vias com genes candidatos que podem apontar para 
outras direções no desenvolvimento de drogas e intervenções ambientais. Esta sistemática caracterização da natureza e 
da função do polimorfi smo genético tem amplo potencial para melhorar a escolha do medicamento apropriado e a correta 
dose para qualquer paciente em particular. A cooperação interinstitucional, foco deste projeto, proporcionará um campo 
de pesquisa de grande relevância e impacto para o Distrito Federal, na bioprospecção de compostos isolados na peçonha 
de escorpião e sua utilização para o tratamento de desordens neurológicas e autoimunes, além do importante avanço nas 
pesquisas com marcadores moleculares e estudos de associação da população do Distrito Federal.

palavras-chave:.bioprospecção; neurociências, doenças degenerativas e autoimunes.
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CONVÊNIO UniCEUB – UNITAR 

O Programa das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa é uma instituição da Organização das Nações Unidas 
com sede em Genebra. De acordo com este convênio, o UniCEUB colabora com a divulgação dos cursos da UNITAR 
no Brasil, participa da correção de provas e trabalhos de conclusão de curso, especialmente de Direito Internacional 
Ambiental. A UNITAR concede cinco bolsas de estudos a estudantes ou professores escolhidos pelo UniCEUB, além de 
dar preferência, na seleção de estagiários em Genebra, a acadêmicos indicados pela Instituição.
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CONVÊNIO UniCEUB – UNIVERSITÉ DE PARIS I, PANTHÉON-SORBONNE 

O objetivo é a publicação de livros em conjunto, a troca de professores e estudantes de mestrado e doutorado, para 
realizar seus estudos nas duas instituições. O Centro Universitário de Brasília lança um edital todos os anos, prevendo 
bolsa de doutorado no valor de Á 1000,00 (mil euros), para um dos seus professores fazer o doutoramento na Université 
de Paris I, Panthéon-Sorbonne. 
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CONVÊNIO UniCEUB E UNL
(UNIVERSIDADE DEL LITORAL)

O convênio entre o Programa de Mestrado e Doutorado do UniCEUB e o Programa de Doutorado da UNL prevê o 
intercâmbio entre as duas comunidades acadêmicas, permitindo a alunos do UniCEUB a realização de missões de estudos 
na Argentina. Os alunos que já experimentaram a iniciativa avaliaram como extremamente enriquecedor o período, no 
qual participaram de atividades, como seminários, orientações com professores de suas áreas de interesse acadêmico, 
aulas específi cas, pesquisa bibliográfi ca e contato com alunos da UNL com interesses temáticos afi ns. A oportunidade 
de participação no convênio estende-se até o primeiro semestre de 2010. Os alunos interessados deverão cumprir os 
requisitos estabelecidos, cujas informações se encontram disponíveis na Secretaria do Mestrado.
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GOVERNANÇA GLOBAL E ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

Trata-se de pesquisa desenvolvida pelo Programa de Mestrado em Direito em cooperação com outras instituições 
nacionais e estrangeiras, coordenada pelo Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o 
Desenvolvimento (CIRAD) no âmbito dos organismos geneticamente modifi cados, tendo em vista a compreensão das 
relações que sustentam o sistema de governança no contexto da soja geneticamente modifi cada. Muitas são as normas 
que orientam as atividades relacionadas aos transgênicos. A avaliação das regras privadas acerca da soja geneticamente 
modifi cada, tema central da pesquisa, pressupõe o trato da matéria no contexto internacional e nacional público, a fi m de 
compreender a projeção das normas privadas por meio da totalidade do sistema de governança. Desta forma, a pesquisa 
propõe-se a averiguar a questão da coerência entre as regras nacionais e o sistema internacional, a confl uência de 
orientação no sistema nacional, haja vista a miríade de órgãos e instituições encarregados de regulamentar a questão dos 
novos produtos, e as regras privadas que orientam as relações entre as grandes empresas sementeiras e os agricultores. 
O objetivo é delimitar o estado atual de adequação entre a legislação e a realidade dos organismos e a interação entre os 
componentes do sistema de governança.
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GOVERNANÇA INTERNACIONAL E OGMS

Projeto desenvolvido em conjunto com instituições de pesquisa europeias e latino-americanas, tem como 
objetivo analisar o contexto jurídico e político sobre o comércio internacional de alimentos geneticamente modifi cados, 
as estratégias dos Estados Unidos, das Comunidades Europeias, do Brasil, da Argentina e da Índia, e de atores não 
governamentais envolvidos para atingir seus objetivos político e econômicos em torno do tema. O projeto iniciou-se no 
fi nal de 2006, e o fi nanciamento é das Comunidades Europeias.
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INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS NACIONAIS

O projeto de internacionalização dos Direitos Nacionais é desenvolvido em conjunto com o Collège de France, a 
Fundação Getulio Vargas, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade de Macerata (Itália) e o Instituto 
de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Busca-se aprofundar a análise do processo de transferência 
de capacidades e competências soberanas para a produção e o controle de normas jurídicas do âmbito nacional para 
o internacional. Dois fatores são colocados em evidência: a internacionalização dos direitos humanos e a globalização 
econômica. O projeto iniciou-se no segundo semestre de 2006, e o fi nanciamento é da Cooperação Francesa, do CNPq 
e da CAPES.
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O PAPEL DOS BRICS NAS NEGOCIAÇÕES AMBIENTAIS INTERNACIONAIS

O projeto é desenvolvido em conjunto com a Université d’Aix-en-Marseille III (França), o IDDRI (França), o Instituto 
de Estudos Políticos de Paris e o Instituto de Relações Internacionais da UnB. Pretende-se identifi car a importância real do 
Brasil, da Rússia, da Índia e da China nas negociações internacionais sobre comércio e agricultura, mudanças climáticas, 
biodiversidade e fl orestas. Foi solicitado suporte fi nanceiro do Programa CAPES-COFECUB.
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PLANTA COMO BIORREATOR: USO DE PLANTAS PARA EXPRESSAR O
ANTÍGENO MULTIEPITOPO DO VÍRUS DA DENGUE PARA A PRODUÇÃO DE UM KIT DE DIAGNÓSTICO

Paulo Roberto Martins Queiroz
UniCEUB – FACES – Biomedicina
pqsilva@uol.com.br

Juliana Vieira Name
UniCEUB – FACES – Biomedicina
jvname@gmail.com 

Tatsuya Nagata
UnB – Instituto de ciências Biológicas – Departamento de Biologia Celular
tatsuya@unb.br

O projeto apresenta a inovação do uso de plantas como biorreatores de proteínas heterólogas úteis à saúde 
humana e envolve o desenvolvimento de sistemas de expressão de proteínas recombinantes em planta e o seu uso na 
produção de polipeptídeos multiepitópicos do vírus da dengue (DENV). A proteína expressa será utilizada na montagem de 
um kit para diagnóstico da dengue a baixo custo e em grande escala, o qual se encontra em falta no Brasil e, atualmente, 
é importado para suprir a demanda do país. O presente estudo teve por objetivo a construção e a expressão de proteínas 
recombinantes multiepitopos por meio da proteína estrutural de envelope, que abrangem os quatro sorotipos relatados do 
vírus da dengue. A expressão foi realizada em plantas, por três estratégias distintas. Como existe uma diferença nos códons 
de acordo com o hospedeiro-organela, a efi ciência e a aplicabilidade destes sistemas foram avaliadas com a comparação 
de duas construções, codifi cando o mesmo polipeptídeo, mas com códons distintos, específi cos para o hospedeiro a ser 
expresso. A produção em massa de antígeno do DENV para viabilizar o desenvolvimento do kit de diagnóstico é uma 
demanda urgente, portanto o uso de biorreatores mostra o melhor potencial de sucesso quando comparado com outros 
sistemas utilizados, tais como, bactérias, leveduras e outras células eucarióticas. As proteínas expressas serão utilizadas 
não somente no kit de diagnóstico, mas também como antígeno em vacinas e na produção de proteínas terapêuticas. 
Além disso, os resultados permitem o desenvolvimento de recursos de expressão, como vetores, protocolos, bancos de 
genes, bancos de construções, bancos de vírus recombinantes e a disponibilização da proteína propriamente dita em 
quantidade e qualidade para uso em testes diagnósticos tão necessários ao controle da dengue no Brasil. Além destes 
dois produtos, a pesquisa vai gerar informações importantes para o desenvolvimento de novos projetos de construção 
de vetores de expressão em plantas e contribuir para a formação de uma equipe de profi ssionais com experiência na 
manipulação de sistemas de expressão. Esta união irá fortalecer o potencial de pesquisa das instituições envolvidas e 
contribuirá na formação de um polo de produção de proteínas heterólogas.

palavras-chave: dengue; biofábrica; imunologia.
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PROJETO DE COOPERAÇÃO COM A BÉLGICA

O projeto de cooperação entre o UniCEUB e a Universidade Católica de Louvain versa sobre propriedade intelectual, 
energia limpa e transferência de tecnologias favoráveis ao meio ambiente entre países do Norte e do Sul. Interessa às 
partes analisar, de forma mais aprofundada, como tem ocorrido o processo de transferência de tecnologia do setor de 
energia renovável: eólico, hidrelétrico e solar no Brasil. O objetivo é identifi car o número de patentes referentes a esses 
setores, a quantidade e o conteúdo dos contratos de transferência de tecnologia e assistência técnica depositados no 
INPI. Em seguida, serão analisadas as normas que infl uenciam a transferência de tecnologias ambientais no Brasil de 
maneira a identifi car a existência de entraves e mecanismos que poderiam favorecer essa transferência. 
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REDE LATINO-EUROPEIA SOBRE GESTÃO DOS RISCOS

O projeto ALFA é um programa de cooperação no âmbito do ensino superior entre a América Latina e a União 
Europeia. O objetivo é, por meio da integração dos países membros, promover a formação de recursos humanos. A 
rede é composta de quatro instituições latino-americanas, o UniCEUB (Brasília, Brasil), a UFSC (Florianópolis, Brasil), a 
Universidade Del Litoral (Santa-Fé, Argentina), a Universidad de la Republica, (Montevideo, Uruguai) e quatro instituições 
europeias, a Universidade de Paris, na França, a Universidad de Jaen e a Universidad de Granada, na Espanha e a 
Università degli studi di Lecce, na Itália. As instituições foram escolhidas por já desenvolverem estudos sobre o risco em 
suas comunidades. A coordenação da rede será exercida pelo Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB. 
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Pesquisas Institucionais
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CORPORALIDADE E SUBJETIVAÇÃO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

José Bizerril 
UniCEUB – FACES – Psicologia
jbizerril@yahoo.com.br

Este projeto, de caráter interdisciplinar, está ligado ao grupo Diálogo e participa da linha de pesquisa em 
Psicologia Cultura, saúde e subjetividade, do UniCEUB. Seu interesse primário é a formulação de proposta teórica 
interdisciplinar que articule corpo, cultura e subjetivação com especial atenção à análise de fenômenos pertencentes ao 
mundo contemporâneo, especialmente os situados no âmbito das grandes cidades globalizadas. O contexto brasileiro 
contemporâneo caracteriza-se pela superposição de lógicas culturais e processos sociais tradicionais, modernos e pós-
modernos, que podem interpelar, simultaneamente, o mesmo sujeito.  No estágio em que se encontra a pesquisa, o 
esforço está em formular uma representação teórica dos processos de subjetivação contemporâneos que se ancoram em 
formas particulares, ainda que coletivas, de construir o corpo e organizar suas capacidades sensoriais e motoras. Isto é, 
baseia-se na atenção fenomenológica ao corpo vivido, situando-o em um horizonte cultural. Esta perspectiva complementa 
as formulações correntes com foco na produção narrativa ou discursiva das subjetividades. A pergunta teórica remete, 
necessariamente, no plano empírico, a olhares etnográfi cos particulares sobre aspectos da vida contemporânea, isto é, 
aponta para mundos subculturais específi cos, em particular, para a forma pela qual se articulam modos de subjetivação e 
experiências corporifi cadas de determinado mundo cultural. Este posicionamento baseia-se na constatação da ausência 
de cultura unifi cada e homogênea e na multiplicidade de mundos culturais não só em escala global, mas também no 
nível local. Até o presente momento, o trabalho rendeu 4 monografi as e 4 projetos de iniciação científi ca nesta linha de 
pesquisa. Dois artigos em periódicos especializados aguardam parecer fi nal para publicação. 

palavras-chave: corpo; subjetivação; mundo contemporâneo.
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NORMAS DE GÊNERO, TECNOLOGIA E SAÚDE: A PARTICIPAÇÃO DA PSICOLOGIA
NOS DISPOSITIVOS ASSISTENCIAIS PARA TRANSEXUAIS E PESSOAS INTERSEXUAIS

Coordenadora: Tatiana Lionço
Psicologia/FACES/UniCEUB

Este estudo visa ao reconhecimento da diversidade corporal e dos modos de subjetivação inerentes à condição 
humana, problematizando a construção discursiva e tecnológica da normalização dos corpos na Era Moderna. A matriz 
teórica é multidisciplinar e histórico-social e visa ao reconhecimento e à proteção da diversidade corporal e dos modos 
de subjetivação humanos. O marco de problematização é o da violação dos direitos humanos e sociais em função da 
qualifi cação de um indivíduo ou grupo como anormal, patológico ou inferior, com ênfase em aspectos corporais, da 
sexualidade e do gênero. Os sujeitos e os grupos tomados como objeto de análise são pessoas consideradas desviantes 
em relação a um padrão de normalidade para os corpos, a sexualidade e o gênero: transexuais e pessoas intersexuais. O 
campo de investigação abrange dois serviços públicos de saúde em um hospital universitário vinculado a uma universidade 
federal. Por meio de entrevistas semiestruturadas e grupos focais, objetiva-se descrever os dispositivos assistenciais e 
desenhar a construção da demanda em saúde por parte de usuários dos serviços e profi ssionais atuantes. Questiona-se 
a lógica vigente de que o poder biomédico disporia de tecnologia para a reparação das diferenças consideradas anormais, 
problematizando a intencionalidade normalizadora da medicina e a necessidade de consolidação de práticas de assistência 
à saúde integral a esses indivíduos e grupos. A construção discursiva da diferença entre os sexos, a necessidade da 
superação de uma lógica dualista para a compreensão da diversidade humana, o princípio da igualdade como parâmetro 
ético nas sociedades democráticas, a noção de equidade para a proteção das diferenças e das particularidades na 
garantia da igualdade dos direitos sociais e a naturalização da moralidade hegemônica nas normas de inteligibilidade que 
estruturam as relações sociais e afetivas são questões de investigação em destaque neste projeto de pesquisa.

palavras-chave: transexualidade; intersexualidade; saúde coletiva; direitos sexuais.
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Pós-Graduação
Latu Sensu
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LEI Nº 11.788/2008: CONTRIBUIÇÕES E LIMITES DA NOVA LEI DO ESTÁGIO

Fernando Fernandes Duarte (fernandoduarte@hightouch.com.br)
Professora-orientadora: Doutora Maria Eleusa Montenegro (memontenegro@terra.com.br )
Curso de pós-graduação lato sensu em Docência Universitária
ICPD/UniCEUB

O objeto de estudo desta monografi a trata da nova lei do estágio,  Lei nº 11.788/08, e suas consequências 
no estágio não obrigatório de estudantes no Brasil. Está fundamentado na abordagem qualitativa com a utilização da 
análise documental e em entrevistas semiestruturadas com pessoas ocupantes de postos de chefi a de um agente de 
integração escola-empresa e de uma instituição de ensino superior. Foram realizados dois tipos de análise documental: 
pesquisa bibliográfi ca de diferentes autores e pesquisa eletrônica de web sites institucionais de diferentes agentes 
de integração escola-empresa. Verifi cou-se que o papel do estágio na vida do estudante pode ser defi nitivo para a 
sua entrada no mercado de trabalho, após a formatura. Identifi cou-se a criação de importante instrumento, a lista de 
atividades, complementar ao currículo e ao programa do curso, que orienta a aprovação do plano de estágio. Foram 
analisados efeitos negativos ocasionados pela falta de prazo de adaptação à nova lei, contribuições e limitações. Tanto as 
informações dos web sites como as entrevistas das instituições representadas apontaram, de modo positivo, a proclamação 
da nova lei do estágio. Identifi cou-se que grande parte dos interessados no tema receberam bem a lei em razão de que 
a anterior estava em vigência há 30 anos e não representava a realidade do setor. Algumas das principais contribuições 
identifi cadas pelo estudo foram: proteger o estagiário, ao garantir novos benefícios; reconhecer o estágio como vínculo 
educativo e profi ssionalizante; difi cultar o desvio de função no estágio e a utilização prática do projeto político-pedagógico 
desenvolvido nas disciplinas na forma de atividades a ser desenvolvidas no trabalho, o que aproxima a prática da teoria. 
Algumas das limitações e dos desafi os encontrados foram: falta de prazo de adequação; diminuição da carga horária para 
o máximo de 6 horas diárias; aumento da contratação de estagiários. O presente estudo reforça a importância da atuação 
em conjunto entre a academia e a iniciativa privada e os demais setores produtivos da sociedade para que possam unir os 
esforços e formar jovens que consigam pôr em prática seus conhecimentos, adquirir as competências complementares 
às acadêmicas e construir um futuro digno.

palavras-chave: estágio não obrigatório; trabalho; educação profi ssional; Lei nº 11.788.
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DA RESPONSABILIDADE SOCIAL AO MARKETING DE CAUSA SOCIAL:
AS NOVAS EXIGÊNCIAS MERCADOLÓGICAS

Renata Carvalho Giglio de Oliveira (recagi@hotmail.com)
Professora-orientadora: Ivone Correia (ivonecorreia@terra.com.br) 
Curso de pós-graduação lato sensu em Análise Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
ICPD/UniCEUB

O objeto de estudo desta monografi a demonstra como a responsabilidade social tem sido realidade nas empresas 
e como estas têm feito, ou podem fazer, para adequar-se a esse novo contexto, estreitando, assim, a relação com as 
partes interessadas ou que estão direta ou indiretamente envolvidas com suas atividades (stakeholders). Neste sentido, 
os consumidores e a sociedade, conscientes da responsabilidade que as empresas exercem na construção de um mundo 
equilibrado, assumem papel de grande relevância na medida em que avaliam o desempenho da empresa por meio do 
que veem e compram. Igualmente, o marketing de causa social apresenta-se como boa oportunidade para melhorar a 
imagem da empresa e assegurar a sustentabilidade dos seus negócios. Além disso, o marketing de causa social, aliado a 
ações de responsabilidade social, pode direcionar ações voltadas para as questões sociais e ambientais, as quais já não 
podem ser totalmente supridas pelo Estado.

palavras-chave:.Estado; responsabilidade social; sustentabilidade; marketing de causa social.
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WHO’S BAD? A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA DO ÍDOLO
MICHAEL JACKSON EM TRÊS DIFERENTES GÊNEROS DISCURSIVOS DA ATUALIDADE

Patrícia Maria Jacob Pereira (paty.jacob@gmail.com)
Curso de pós-graduação lato sensu 
Língua Portuguesa - Texto e Discurso
ICPD/UniCEUB

 

A sociedade pós-moderna passa por um momento de reformulação de conceitos, valores e signifi cações que 
refl etem diretamente a confi guração de gêneros textuais e discursivos de ampla circulação, defi nidos mais pela fi nalidade 
do que pela estrutura. Nesse contexto de mudanças, o presente trabalho tem por objetivo desvelar a construção identitária 
de uma fi gura pública por meio do exame de três gêneros discursivos de mesma agência de notícias. Como base teórica 
para este estudo, elege-se a Análise de Discurso Crítica, com Fairclough (2001) e Ferraz (2005, 2007), a Teoria da 
Semiótica Social, de Kress e van Leeuwen (1996), e a Hermenêutica de Profundidade, de Thompson (2002 [1990]). 
Como orientação metodológica, opta-se pela abordagem qualitativa segundo Neves (1996). A aplicação das categorias 
de análise nos textos selecionados revelou direcionamento das semioses envolvidas na produção textual, permeada de 
ideologias subjacentes ao discurso e que culminam na construção identitária de um ídolo da atualidade: Michael Jackson. 
O ícone da música pop carrega em si, “com tintas fortes”, as angústias e os desejos da sociedade pós-moderna. O 
exame discursivo de textos sobre o evento de sua morte foi decisivo para a identifi cação de ideologias e de seu papel na 
formação da identidade de um símbolo das gerações de três décadas da era da informação.

 

palavras-chave:.análise de discurso crítica; identidade; Michael Jackson; multimodalidade; pós-modernidade.
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DESAFIOS PARA A PROMOÇÃO DA EQUIDADE DE GÊNERO NO MERCADO DE TRABALHO:
O PROGRAMA PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO E O SISTEMA ELETROBRAS

Juliana Gomes Pontes (juli_ponttes@hotmail.com)
Professora-orientadora: Tânia Cristina Cruz (taniacristina75@gmail.com) 
Curso de pós-graduação lato sensu em Direitos Sociais, Coletivos e Difusos

Com base na compreensão de que a melhor divisão de responsabilidades familiares entre homens e mulheres 
contribui para diminuir a discriminação das mulheres no mercado de trabalho, esta pesquisa verifi cou se as empresas 
do Sistema ELETROBRAS, participantes de alguma edição do Programa Pró-Equidade de Gênero, têm planejado e ou 
executado ações que promovam o compartilhamento das responsabilidades familiares entre homens e mulheres e a 
conciliação entre trabalho e família. O Programa, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
– SPM, teve sua primeira edição nos anos de 2005 e 2006, com grande adesão das empresas do setor de Minas e 
Energia, incluindo o sistema ELETROBRAS. A análise demonstrou que o tema não é abordado nas ações desenvolvidas 
pelas empresas e encontra-se fragmentado no PNPM. Como refl exo, o Programa Pró-Equidade de Gênero tampouco 
aborda ou orienta as empresas em iniciativas que proporcionem às mulheres melhores condições de ascensão em 
suas carreiras, pois a adesão é voluntária, e os resultados são considerados em relação ao percentual de execução 
das ações planejadas pelas empresas, que vão propor o que é possível em um setor onde a presença de mulheres é 
minoritária, e seu poder de decisão, pequeno – considerando o baixo percentual de mulheres em cargos de gerência 
e direção. Assim, as ações desenvolvidas pelas empresas concentram-se em três eixos: sensibilização da força de 
trabalho, diagnóstico das relações de gênero do ambiente de trabalho e divulgação do tema e das ações realizadas. As 
atividades de sensibilização são uma saída nesse sentido, pois não enfrentam grandes resistências, por não interferirem 
nas relações de poder, preenchem os relatórios de atividades como resultado, apresentando número de pessoas que 
tiveram contato com o tema, garantem o selo para mostrar à sociedade que as empresas estão comprometidas com a 
causa, mas não alteram, signifi cativamente, a situação das mulheres no setor. Questões fundamentais, como distribuição 
de poder e compartilhamento de responsabilidades familiares entre homens e mulheres, permanecem na expectativa 
de que haja real comprometimento de instâncias superiores para sua execução. Tal situação implica o recebimento do 
selo Pró-Equidade de Gênero mesmo que as ações desenvolvidas pela empresa não tenham produzido alterações nas 
relações de gênero no trabalho. Considerando que a implementação da Convenção 156 da OIT é uma das prioridades 
do PNPM, o Programa poderia ser importante condutor da equidade de gênero no mundo do trabalho, já que tem como 
objetivo a formação de um banco de boas práticas e a eliminação da discriminação. Atualmente, confi gura-se como 
essencial recurso para dar visibilidade ao tema da equidade de gênero, mas já possui experiência sufi ciente para avançar 
na forma de mensuração dos resultados e nos incentivos para que as empresas possam produzir avanços nas relações 
de gênero no trabalho. 

palavras-chave: gênero; políticas públicas; divisão sexual do trabalho.
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CIDADANIA E NÃO LUGAR: UMA ABORDAGEM QUE CONTEMPLA
OS NOVOS PADRÕES ESTÉTICOS PARA O CORPO FEMININO

Carla Naoum Coelho (carlanaoum@solar.com.br) 
Professor-orientador: Doutor Sulivan Charles Barros (sulivan7@uol.com.br) 
Curso de pós-graduação lato sensu em História, Sociedade e Cidadania
ICPD/UniCEUB

O objeto de estudo desta monografi a contempla as mulheres e a relação que o universo feminino estabelece 
com o conceito de cidadania na sociedade contemporânea. A abordagem é feita em torno do aspecto de que a luta das 
mulheres pela igualdade ocorre não apenas no âmbito do direito político, civil, ou social, mas, principalmente, numa 
instância mais profunda que é justamente no seu valor como ser humano, já que se presencia o “lugar” reservado à 
mulher como o de objeto ou um “não lugar”. O objetivo geral foi o de analisar, com base em refl exão teórica, qual é o lugar 
social conferido às mulheres na atualidade e como a composição do tecido social está imbricada à noção de cidadania. 
Os objetivos específi cos foram: revisitar o conceito de cidadania e perceber que é imbuído pelo sentimento de inclusão 
e de pertencimento na sociedade; examinar qual é o “lugar” destinado às mulheres como pessoas humanas com a sua 
identidade e, consequentemente, a sua vivência da cidadania; estabelecer um paralelo entre o conceito de cidadania e 
as novas formas de subjugação das mulheres na sociedade contemporânea. A pesquisa foi um exercício de análise e 
síntese conceituais de “não lugares” sob a perspectiva da genealogia das ideias e o lugar social ocupado pelas mulheres 
na sociedade contemporânea. O conceito de cidadania foi revisto, e nova leitura do sentimento de pertencimento no 
cotidiano foi feita. De acordo com essa vertente de análise, tornou-se plausível abordar os novos padrões estéticos que se 
impõem às mulheres. Nesse sentido, buscou-se contribuir com o desafi o de “fazer existir” ou dar visibilidade às mulheres 
como seres humanos e cidadãs. Cabe ressaltar que a polêmica existente entre os autores e a apropriação dos conceitos 
apresentados se caracteriza como síntese aberta a outras interpretações, na medida em que outros pesquisadores 
aceitarem o convite ao diálogo.

palavras-chave: cidadania; mulheres; não lugar; corpo estético feminino.
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HISTERIA: UM ESTUDO PSICANALÍTICO ATUAL

Lúcia Helena Schneider (lucia_h@terra.com.br) 
Professora-orientadora: Ana Vélia Vélez de Sánchez Osella (@
Curso de pós-graduação lato sensu em Teoria Psicanalítica
ICPD/UniCEUB

O presente estudo visa mostrar como a histeria se apresenta na clínica atual, dando elementos para que o analista 
diferencie traços histéricos das desordens de caráter histérico. Mostrou-se, de início, breve histórico da histeria, seguido 
das principais conclusões de Freud sobre a etiologia da histeria. Em seguida, foram apresentadas contribuições de autores 
modernos sobre a histeria e exemplos clínicos, na tentativa de articulação da teoria com a prática. Dando seguimento, 
estabeleceu-se uma comparação entre a conduta médica de Freud nos casos de conversão histérica e a conduta médica 
atual em quadros semelhantes e o tratamento da histeria pela psicanálise. Apresentou-se uma refl exão sobre a sociedade 
contemporânea e o modo como poderá favorecer o aparecimento dos sintomas histéricos. Concluiu-se que os histéricos 
de todas as épocas se assemelham no sofrimento, porque a histeria é o sintoma de vazio existencial, mas é curável pela 
transformação do indivíduo.

palavras-chave: histeria; clínica atual; psicanálise; sociedade favorável; tratamento. 
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SUSTENTABILIDADE SOB A ÓTICA DO SETOR CERÂMICO

Ana Rosa Campiello Germano (anarosa.germano@hotmail.com)
Professora-orientadora: Joana d’Arc bicalho Félix (joana.bicalho@uniceub.br) 
Curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Empresarial 
ICPD/UniCEUB

O objeto de estudo desta monografi a trata da questão ambiental no que diz respeito à sustentabilidade e seus 
princípios, com a visão do setor da construção civil brasileira, pela importância que representa para o meio ambiente. 
São analisadas duas fabricantes nacionais de revestimentos cerâmicos, Biancogrês Cerâmica S.A. e Cerâmica Altas 
LTDA, e expostas as principais vertentes utilizadas para que se caminhe em direção ao sustentável, sob o viés dos 
industriais cerâmicos. O objetivo geral consistiu em buscar elementos que pudessem mostrar o que é desenvolvido pelo 
setor cerâmico brasileiro, no que diz respeito à produção sob a ótica sustentável. Como objetivos específi cos, buscou-se: 
compreender os princípios da sustentabilidade e investigar como suas possíveis implicações estão inseridas junto às 
práticas destes fabricantes por meio de pesquisa documental interna; avaliar como a construção civil enfrenta os desafi os 
climáticos;  indicar que impactos a implantação de um edifício causa, passando pela construção, pela especifi cação de 
materiais e pela geração de resíduos; focalizar a economia em água e energia e o empenho em obter certifi cados na 
busca do desenvolvimento sustentável.  A metodologia foi dividida em três partes: histórico, conceitos de responsabilidade 
social empresarial e sustentabilidade; informações sobre aplicação, considerações e proposições da sustentabilidade 
para a construção civil com a abordagem da construção sustentável; análise geral da conjuntura da construção em 2009, 
perspectiva para 2010 e investigação específi ca do setor cerâmico com as indústrias Cerâmica Atlas e Biancogrês. Foi 
possível examinar estudos feitos no Brasil, em que se cria uma base de material sustentável por meio do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, para servir de elemento norteador ao arquiteto profi ssional para a execução de seu projeto. 
Os dados mostram a Cerâmica Atlas e a Biancogrês direcionadas à sustentabilidade e atentas às transformações 
exigidas pelo mercado, ao oferecer produtos com qualidade e durabilidade e apresentar afi nidade nas solicitações, nas 
preferências do mercado consumidor e versatilidade, ao adequar-se ao desejo do cliente e à iniciativa dos industriais às 
opções de produção que os levam aos caminhos da ecoefi ciência, com menos gasto em energia e redução de impacto 
ao meio ambiente, com utilização de equipamentos de ponta. As empresas comportam-se com práticas sustentáveis 
tecnológicas, quando da utilização do sistema de cogeração de energia, além da reutilização da água no ciclo produtivo. 
O estudo mostra a importância da gestão da informação, da comunicação e da sustentabilidade na construção civil, 
quando inserida ao processo construtivo, em que se pode evidenciar a ligação entre o setor industrial, o arquiteto, as 
empresas de engenharias e o público consumidor. O trabalho aponta a necessidade da comunicação efetiva, relacionada 
às contribuições e aos avanços percorridos na trajetória da sustentabilidade, junto à sociedade, ao meio empresarial e ao 
governo, no intuito de que possam empenhar-se rumo ao sustentável em ações exponenciais, duradouras e constantes.

palavras-chave: sustentabilidade na construção civil; meio ambiente; setor cerâmico.



185

O IMPACTO DA LEI 11.705/08 NO CONSUMO DE
CERVEJA NO DISTRITO FEDERAL: GESTÃO E RESPONSABILIDADES

Fernanda Ribeiro da Costa (f_ribeiro_costa@hotmail.com)
Professora-orientadora: Joana D’arc Bicalho Felix (Joana.bicalho@uniceub.br) 
Curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Empresarial
ICPD/UniCEUB

A nova visão empresarial no campo da gestão focaliza as questões sociais e ambientais conhecidas como ações 
de responsabilidade social. No mercado de bebidas alcoólicas, existe o segmento de cervejas, e esse novo conceito de 
administração é percebido quando existe a preocupação com a relação entre produto e consumidor. Com base nisso e 
nos dados de aumento de acidentes causados pelo uso de bebidas alcoólicas, providências foram tomadas por parte 
do Governo e resultaram na criação da Lei 11.705 e de regulamentações de reforço das empresas perante os riscos 
de beber e dirigir. Com isso, o objetivo desse estudo é abordar a responsabilidade social de duas empresas de cerveja 
e analisar suas campanhas de consumo, além de apresentar a percepção do consumidor perante esse tema. Nesse 
sentido, foram feitas pesquisas qualitativas sobre o que as empresas realizam nesse campo e pesquisa quantitativa para 
mensurar os resultados do ponto de vista dos consumidores. 

palavras-chave: responsabilidade social; consumo responsável; Lei 11.705/08.
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A.nAtUreZA.JUrÍDICA.DA.reCLAMAção

Rafael Klier da S. Oliveira (rafaelklier@gmail.com)
Professor-orientador: Marlon Tomazette (marlon@opendf.com.br) 
Curso de pós-graduação lato sensu  em Direito Processual Civil
ICPD/UniCEUB

O objeto de estudo desta monografi a é a análise da natureza jurídica da reclamação constitucional de forma 
crítica, por meio do exame pormenorizado das principais teorias adotadas pela doutrina acerca do tema. O objetivo 
geral da pesquisa consiste em buscar elementos doutrinários e jurisprudenciais capazes de demonstrar qual das 
teorias existentes é a tecnicamente mais adequada e quais são as consequências teóricas e práticas de a reclamação 
possuir tal natureza jurídica. Os objetivos específi cos tiveram como base a análise das cinco principais teorias existentes 
acerca da natureza jurídica da reclamação, apontando as virtudes de cada uma das teorias e suas defi ciências. As 
examinadas foram: reclamação como ação, reclamação como exercício do direito constitucional de petição, reclamação 
como recurso, reclamação como medida administrativa e reclamação como incidente processual. O trabalho teve como 
hipóteses as principais teorias acerca da natureza jurídica da reclamação. A metodologia foi dividida em cinco partes: a 
primeira foi realizar um estudo acerca do surgimento e da evolução história do instituto da reclamação no ordenamento 
jurídico brasileiro, pois tais informações são de vital importância para a análise da natureza do instituto; a segunda teve 
como objetivo selecionar as principais teorias acerca da natureza jurídica da reclamação de acordo com a doutrina e 
a jurisprudência; a terceira objetivou analisar cada uma das teorias de modo a apontar, do ponto de vista técnico, as 
principais virtudes e os defeitos de cada uma das teorias; a quarta parte teve por escopo apontar qual a natureza jurídica 
da reclamação; por fi m, a quinta parte foi responsável por indicar, do ponto de vista teórico e prático, qual a relevância 
de a reclamação possuir natureza de ação. Os resultados da pesquisa demonstram que a reclamação possui natureza 
jurídica de ação e, por tal motivo, sujeita-se a requisitos e peculiaridades, tais como: condições da ação (legitimidade das 
partes, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir), pressupostos do art. 282 do CPC, pagamento de preparo, 
regular representação por advogado constituído.

palavras-chave: reclamação; natureza jurídica; teorias aplicáveis.
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A INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS
NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Aluna: Alessandra de Andrade Serrazes
UniCEUB, Mestrado em Direito das Relações Internacionais
aserrazes@bol.com.br

O presente trabalho tem por fi nalidade analisar a incorporação dos tratados de direitos humanos na legislação 
brasileira, em face do acréscimo do § 3º ao artigo 5º da Constituição Federal, levado a efeito pela Emenda Constitucional nº 
45/04. O acréscimo do mencionado parágrafo gerou enorme polêmica sobre qual seria a intenção do legislador, ao inserir 
o referido parágrafo, uma vez que estabelece um rito para que a incorporação se dê com força de emenda constitucional, 
deixando a possibilidade de sua aprovação dar-se em desconformidade com o rito, passando a ter o tratado status de lei 
ordinária nesse caso. Far-se-á análise das correntes que discutem qual status deveria ter o tratado de direitos humanos 
em face da Emenda Constitucional nº 45/04 e exame do julgamento do RE nº 466.343 e suas consequências. Estudar-
se-ão as discussões ocorridas no Congresso Nacional, os atores envolvidos e os caminhos percorridos para chegar-se 
à atual redação do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Delimitar-se-á o que se entende por direitos humanos, 
elencando algumas defi nições propostas por estudiosos. Far-se-á análise das teorias monista e dualista, ainda que sem 
ênfase profunda, sobre o processo de incorporação dos tratados no ordenamento jurídico brasileiro e discussão sobre 
como integrar os tratados, levando em consideração os princípios da unifi cação, da uniformização e da harmonização. 
Em suma, pretende o presente trabalho verifi car o panorama da incorporação dos tratados de direitos humanos no 
ordenamento jurídico brasileiro e sugerir refl exões sobre o tema. 

palavras-chave: tratados de direitos humanos; Emenda Constitucional nº 45/04; internacionalização do direito.
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O JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NA COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL

Boni de Moraes Soares
Centro Universitário de Brasília
 Programa de Mestrado em Direito das Relações Internacionais 
boni.m.soares@gmail.com.

O exercício adequado do juízo de admissibilidade dos mecanismos de cooperação jurídica internacional no Brasil é 
fundamental para que a cooperação seja célere e efetiva. Para tanto, faz-se releitura de doutrina a respeito da jurisdição 
e da teoria da cognição na ciência processual, o que permite traçar o alicerce de sua aplicação no Direito Processual 
Internacional. Busca-se delinear a melhor compreensão da garantia de acesso à ordem jurídica justa e sua relação com a 
cognição. Nesse sentido, alcançam-se os modos de cognição no Direito Processual Internacional. Entre eles, encontra-se 
aquele que engloba as questões de admissibilidade do processo, chamado de juízo de prelibação. Em seguida, apresenta-
se um estudo sobre o juízo de delibação no Brasil e de todos os elementos que o compõem, a fi m de restar claro, ao fi nal, 
sua insufi ciência para resolver todas as questões que surgem nos pedidos de cooperação. Adiante, trabalham-se três 
grandes mudanças estruturais que a cooperação jurídica internacional sofreu no Brasil: o surgimento de nova compreensão 
calcada no balanço entre necessidade de cooperação e garantias fundamentais; o advento da autoridade central; o 
desenvolvimento de novo mecanismo de cooperação, o auxílio direto. Cada uma delas é explicada separadamente, para 
demonstrar a estreita ligação destas mudanças com a busca pelo devido conhecimento das questões de prelibação nos 
pedidos de cooperação. A jurisprudência, que permeia toda a abordagem teórica até então descrita, torna-se o centro do 
trabalho por meio de dois estudos de caso que demonstram haver, na prática, questões de prelibação na cooperação. Ao 
fi nal, propõem-se elementos da teoria do juízo de prelibação no Direito Processual Internacional brasileiro, o que inclui 
classifi cação de seus elementos, para alcançar conclusões advindas da sua correta apreciação.

palavras-chave: cooperação jurídica internacional; juízo de prelibação; celeridade; efetividade.
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A RELAÇÃO ENTRE SISTEMAS ELEITORAIS, 
SISTEMAS PARTIDÁRIOS E GOVERNABILIDADE

Bruno Rangel Avelino da Silva
Brunoran@Gmail.Com
UniCEUB – Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado

A dissertação é desenvolvida na área de Direito e Políticas Públicas, na linha de pesquisa “Relações privadas, 
políticas públicas e desenvolvimento” e possui como tema A relação entre sistemas eleitorais, sistema partidário e 
governabilidade. A realidade social brasileira é condizente com a ampla necessidade de atuação positiva do Estado, o que 
se faz mediante políticas públicas precedidas de produção legislativa. Portanto, a governabilidade – relacionamento entre 
Presidente e Legislativo – é peça fundamental na implementação das políticas públicas. No sistema político brasileiro, são 
notórias as críticas no sentido de que o modelo adotado não atende às necessidades da sociedade que requer atuação 
positiva do Estado, afi rmando-se que é explosiva a combinação entre sistema eleitoral proporcional, multipartidarismo 
e presidencialismo, sendo o grande dilema das democracias na América Latina o de responder quais são os arranjos 
institucionais compatíveis com sociedades que combinam heterogeneidade estrutural com pobreza e desigualdade social. 
Assim, o estudo dos sistemas eleitorais mostra-se fundamental haja vista que, provavelmente, nenhum outro instituto 
molda a paisagem política de um país democrático mais do que o seu sistema eleitoral e seus partidos. Todavia, faz-se 
necessário verifi car se os sistemas eleitorais moldam, de forma exclusiva, os sistemas partidários e se a escolha de 
determinado sistema eleitoral poderá gerar um sistema partidário que ofereça melhores condições de governabilidade. 
Desde já, é oportuno fazer recorte metodológico no sentido de que a pesquisa pretende levar em consideração o contexto 
de: países democráticos; eleições para câmara baixa; organização dos partidos na câmara baixa; sistema de governo 
presidencialista. O tema desenvolve-se por meio da realidade: a Câmara dos Deputados brasileira possui grande número 
de partidos representados, verifi cando-se, na prática, difi culdades para o partido que elege o Presidente conquistar 
maioria contundente, obrigando-o a fazer alianças não ideológicas e por meios escusos, para obter maioria e cumprir 
sua agenda de governo. Tal constatação é decorrência, pelo menos em parte, do princípio de representação proporcional 
adotado para as eleições da Câmara dos Deputados, previsto no artigo 45 da Constituição Federal. Todavia, discute-se, 
na doutrina, se, de fato, o sistema eleitoral escolhido – proporcional ou majoritário – possui infl uência determinante e de 
forma que possam ser estabelecidas “leis sociológicas” cujos efeitos ocorrerão na composição dos partidos na Câmara.  
Diante disso, pretende-se tratar: da estrutura que compõe os sistemas eleitorais; dos sistemas eleitorais no Brasil e seu 
contexto histórico; da estrutura dos sistemas partidários e da possível relação com os sistemas eleitorais; da relação 
destes primeiros com a governabilidade.
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SEQUESTRO INTERPARENTAL

Autoria: Carolina Helena Lucas Mérida
e-mail: carol.hlmerida@yahoo.com.br

Os confl itos envolvendo o deslocamento de crianças de um país a outro, estando a custódia em disputa, levaram 
à pesquisa sobre o sequestro interparental, com abordagem dos principais autores de direito privado internacional. 
A Convenção de Haia de 1980 sobre os aspectos civis da subtração internacional de menores lida com dois grandes 
objetivos: o retorno da criança e o respeito ao direito de guarda e de visita. Mas, na prática, o que prevalece na Convenção 
é o desejo de garantir o restabelecimento da situação alterada pela ação do sequestrador. Desse modo, pode-se afi rmar 
que o retorno da criança é a principal providência a ser considerada pelas autoridades requisitadas. Isso ocorre, porque, 
após discussões, os Estados-partes chegaram à conclusão de que, diante do número crescente de casos, principalmente 
de pais que se separavam e quando um deles levava consigo a criança para outro Estado, provavelmente para fugir 
da legislação do Estado de origem, a medida que atenderia, de fato, aos interesses da criança seria retorná-la ao seu 
ambiente de origem, ao país da sua residência habitual, juízo natural, onde, supostamente, melhor se discutiriam as 
questões referentes à guarda. Base para a Convenção de Haia e de Convenções internacionais referentes aos direitos 
das crianças, o princípio do superior interesse da criança, surgiu na esfera do direito internacional e foi consagrado no 
direito brasileiro, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse princípio é o argumento essencial dos juristas nacionais 
contrários à devolução da criança ao país de origem, entrando em claro choque com o princípio da residência habitual 
consagrado na Convenção. Para a presente pesquisa, serão examinadas as Convenções de Haia de 1980, a Convenção 
de Montevidéu de 1989, a legislação pátria e os processos em andamento no Brasil. Salienta-se que, além da legislação 
mencionada, será analisada a jurisprudência nacional como ponto de amparo fundamental da pesquisa. O presente 
estudo, portanto, fundamenta-se, exclusivamente, na análise legal, doutrinária e jurisprudencial.
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RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO ESTADO POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS:
UM ESTUDO DE CASO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS

Autoria: GÓIS, Ewerton Marcus de Oliveira.
UniCEUB, Faculdade de Direito, Mestrado em Direito, ewerton.gois@yahoo.com.br

Analisa-se um caso julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no qual foi reconhecida a responsabilidade 
internacional do Estado brasileiro por violação de direitos humanos. Para atingir este objetivo, buscou-se, primeiramente, 
examinar o conceito dos direitos humanos, tangenciando o debate entre o relativismo e o universalismo de valores 
que caracteriza o movimento de universalização desses direitos. A temática desenvolve-se mediante a investigação da 
responsabilidade internacional do Estado em matéria de direitos humanos, abordando o trabalho realizado pela Comissão 
de Direito Internacional da Organização das Nações Unidas e defi nindo o status dos tratados de proteção dos direitos 
humanos no ordenamento jurídico pátrio. É apresentado o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos 
estabelecido pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, integrado pela Comissão e pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. Faz-se, por fi m, uma abordagem da Lei n° 9.296/96, que regulamentou a interceptação telefônica 
no Brasil, destacando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 

palavras-chave: responsabilidade internacional do Estado; violação dos direitos humanos; sistema interamericano de 
proteção dos direitos humanos.
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DESIGUALDADES NO MERCADO DE TRABALHO: 
UM EXAME INTERDISCIPLINAR DA CONDIÇÃO DA MULHER

João Augusto Rodrigues
UniCEUB – Mestrado em Direito e Políticas Públicas
jar2707@gmail.com

Esta dissertação tem por objetivo examinar, sob perspectiva interdisciplinar, o problema das desigualdades de 
gênero no mercado de trabalho brasileiro. Adotando o princípio da igualdade como ponto de partida a conformar um 
direito humano e fundamental, não apenas sob perspectiva formal, senão, e principalmente, substantiva, investigar-se-ão 
as relevantes contribuições no âmbito da fi losofi a política, da sociologia e da economia, concentrando-se, especialmente, 
nas teorias acerca da justiça distributiva e da discriminação no mercado de trabalho. Serão perscrutados os mecanismos 
de natureza econômica por meio dos quais tal discriminação se estabelece, sobretudo os associados à remuneração, 
correlacionando-os aos resultados empíricos já levantados pelas pesquisas da área, a convalidar ou rejeitar hipóteses 
atinentes à ocorrência de práticas discriminatórias no referido mercado. Avaliar-se-ão as formas de intervenção, 
mormente por intermédio de políticas públicas, no que tange à efi cácia na redução ou abrandamento das desigualdades 
de que se trata, entre elas, as ações afi rmativas. Finalmente, empreender-se-á uma análise crítica do arcabouço jurídico 
existente, nacional e internacional, a delimitar o denominado direito antidiscriminatório em defesa dos interesses da 
mulher, avaliando-lhe o alcance, a efi cácia e os eventuais limites.
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OS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE NO DIREITO
INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEO
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Orientadores: Silvia Menicucci de O. S. Apolinário e Marcelo D. Varella
UniCEUB – Mestrado em Direito das Relações Internacionais

Das três categorias de crimes abrangidos pelo Estatuto do Tribunal de Nuremberg, a dos crimes contra a humanidade 
é aquela que cria mais polêmica por seu conceito incerto, obscuro e controverso. Atualmente, não há defi nição aceita 
no direito internacional para crimes contra a humanidade, exceto quando se considera aquela que o Estatuto do Tribunal 
Penal Internacional, em última análise, impôs. O conceito está sujeito a interpretações divergentes, e as defi nições e os 
regulamentos díspares tanto no âmbito do direito internacional quanto no âmbito do direito interno contribuem para a 
imprecisão do conteúdo. Essa categoria de crimes foi estabelecida, pela primeira vez, como um conceito estritamente 
jurídico no artigo 6 º, inciso (c) da Carta do Tribunal de Nuremberg. O crime contra a humanidade foi defi nido como 
“assassinato, extermínio, escravidão, deportação e todo e qualquer ato desumano cometido contra civis, antes ou depois 
da guerra, bem como perseguições por motivos políticos, raciais ou religiosos quando praticadas em decorrência de um 
crime que seja conexo ou que esteja na jurisdição do Tribunal”. Outras defi nições seriam adicionadas àquela contida no 
artigo 6 º, letra c, do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, por meio de instrumentos jurídicos internacionais, e a lista de 
atos seria  aumentada. Entretanto, estes instrumentos não tornaram o conceito mais claro e estável, muito pelo contrário. 
A última defi nição é a dada pelo estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI) em 1998. No artigo 7 º do Estatuto de 
Roma, a natureza de cada ato que possa constituir um crime contra a humanidade tornou-se mais evidente, porém isso 
levou à redução do âmbito da criminalização. Desenvolvimentos sobre o conceito de crimes contra a humanidade podem 
ser encontrados em termos de legislação, doutrina e jurisprudência, que contêm muitos elementos a eles relacionados. 
Tendo em vista a tipifi cação dos crimes contra a humanidade no Direito Internacional contemporâneo e as divergências 
doutrinárias e jurisprudenciais acerca da questão,  busca-se responder a questionamentos, como: o que são e quais são 
os crimes contra a humanidade, quais os problemas encontrados nos processos no TPI e as difi culdades para a efetivação 
das penas e quais as possíveis soluções à luz da experiência das cortes internacionais. A investigação basear-se-á, 
principalmente, em termos metodológicos, na análise de fontes primárias, a saber, instrumentos internacionais, assim 
entendidos os tratados, as resoluções e os relatórios dos órgãos da ONU, do TPI e de outras organizações internacionais. 
Para enriquecer a análise crítica, recorrer-se-á à bibliografi a estrangeira e a artigos de periódicos especializados e 
informações disponibilizadas em sítios ofi ciais de órgãos e organizações internacionais.
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O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO DO STF: UM ESTUDO
ETNOGRÁFICO DA INTERPRETAÇÃO E DA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL
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Orientador: Luiz Eduardo de Lacerda Abreu
Aluna: Larissa Maria Melo Souza
l.melos@yahoo.com.br

A pesquisa investiga o processo de tomada de decisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em busca da 
percepção de como o Tribunal se porta diante das normas internacionais (fertilização cruzada), tendo como material 
empírico a ADPF 153, que questiona a constitucionalidade da Lei de Anistia. Trata-se de verifi car como o Tribunal interpreta e 
concretiza as normas internacionais na casuística selecionada. Para tanto, com base em Wittgenstein, Gadamer, Bourdieu, 
Focault e Delmas-Marty, promove-se uma pesquisa sociojurídica, cujo método é o estudo de caso por meio da etnografi a 
da linguagem. Assim, o primeiro ponto de refl exão proposto é a verifi cação das infl uências do funcionamento da Corte no 
julgamento da ADPF 153, no intento de testar a hipótese de que as motivações demonstradas refl etem um movimento 
diário do processo de tomada de decisão no STF. Em segundo momento, busca-se verifi car a hipótese de existência de 
relação entre essas “regras escritas” e “não escritas” no campo do STF. Em seguida, o estudo envolve refl exões sobre o 
processo da tomada de decisão em uma perspectiva do seu momento de decisão e de justifi cação, sendo que a hipótese 
é a da existência de um espaço entre o momento da decisão e o da motivação dos julgamentos, em outras palavras, se o 
voto dos ministros demonstra os contextos que os levaram a guiar a decisão em determinado sentido. Por fi m, a pesquisa 
verifi ca como será o processo de conformação entre a jurisprudência de Cortes Internacionais e a do Tribunal no caso de 
a decisão internacional contrariar a decisão nacional. 

palavras-chave: processo de tomada de decisão; fertilização cruzada; harmonização de jurisprudência internacional e 
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DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO E POLÍTICAS PÚBLICAS:
USO PÚBLICO NO PARQUE NACIONAL LAGOA DO PEIXE - RS

Loren Dutra Franco
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O estudo compreende a apresentação do sistema de Unidades de Conservação implantado no Brasil, sob a égide 
da Lei n°9.985/00, com destaque para a efetivação dos objetivos dos Parques Nacionais, em especial a preservação 
da biodiversidade e a visitação pública, com avaliação específi ca do Parque Nacional Lagoa do Peixe, no Rio Grande 
do Sul. O problema a ser abordado refere-se ao uso público do Parque e suas defi ciências. Tal questão está vinculada 
à área de Direito e Políticas Públicas na linha de pesquisa “Estado, políticas públicas e domínio econômico-social”, 
pois, por meio de ações governamentais, os Parques serão preservados e, ao mesmo tempo, serão alternativa de lazer 
e recreação, atendendo, assim, aos objetivos da Lei n°9.985/00. A pesquisa visa, em primeiro momento, mostrar a 
mudança que houve no pensamento ambiental, principalmente a partir dos anos 60, quando se passou a valorizar a 
proteção da biodiversidade e a criação de Parques Nacionais. Para tanto, será feita pesquisa bibliográfi ca, sistematizando 
o pensamento ambiental de acordo com cada época. No Brasil, várias leis foram editadas, visando à proteção ambiental, 
e, em 18 de julho de 2000, entrou em vigor a Lei n°. 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
Seu objeto foi sistematizar o tratamento dado a espécies de espaços protegidos após a conscientização de que o homem 
não só necessita de locais para mera contemplação, mas também de áreas onde a preservação da biodiversidade seja 
mais efetiva. Esta Lei prevê 12 categorias de Unidades de Conservação, entre elas, os Parques Nacionais. Será analisado 
o objetivo dos Parques Nacionais quanto à proteção dos ecossistemas, conciliado à recreação, ao turismo e ao lazer. A 
técnica, além da bibliográfi ca, será um estudo de leis e decretos que determinam tais objetivos, além das pesquisas nos 64 
Parques Nacionais brasileiros, destacando o uso público, realizadas pelo Grupo de Pesquisa de Direito e Desenvolvimento 
Sustentável do UniCEUB. Por fi m, será feito um estudo específi co do Parque Nacional Lagoa do Peixe, confrontando os 
objetivos da Lei e o que efetivamente já foi consolidado referente à proteção dos ecossistemas e à infraestrutura para 
visitação pública, além de breve análise da população de pescadores artesanais, que se benefi cia direta e indiretamente 
desta Unidade de Conservação. Algumas medidas serão propostas, buscando, assim, aperfeiçoar a infraestrutura de 
visitação do Parque. Os dados fi nais serão coletados por meio de pesquisa semiestruturada, questionários e coleta de 
informações em campo, no Parque Nacional Lagoa do Peixe. 
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PRODUÇÃO NORMATIVA SOBRE RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA
DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS NO MERCOSUL: CRÍTICA COMPARADA
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Profusas discussões sobre segurança jurídica têm ocupado a agenda de pesquisadores vinculados ao Direito, 
à Economia, à Política, às Relações Internacionais. A expressão segurança jurídica é utilizada para apoiar e combater 
posições em diferentes campos institucionais. Tais aplicações, quando realizadas sem o adequado fi ltro epistemológico, 
desvendam contradições difíceis de sustentar. Entre as múltiplas ocupações atribuídas à expressão, está a que se refere à 
recuperação e à falência das sociedades empresárias. Imputa-se às insufi ciências normativas e positivas deste ambiente 
uma espécie de derrame que contagia diferentes setores econômicos e sociais. A pesquisa baseia-se na exploração 
qualitativa dos meios bibliográfi cos, secundada pela análise documental de instituições públicas e privadas envolvidas 
com a integração regional. A exploração e a interpretação das diferentes abordagens foram realizadas, visando identifi car 
pontos de interseção em áreas, como Direito, Economia, Política, Relações Internacionais. A proposta científi ca considera 
duas insufi ciências: o distanciamento entre os juristas do bloco, como se houvesse a negação do compartilhamento de 
experiências históricas e culturais na formação da estrutura do pensamento jurídico regional; a inexistência de referências 
bibliográfi cas no campo do Direito Internacional Público e Privado, a recuperação e a falência das sociedades empresariais. 
As buscas bibliográfi cas afi nadas com os objetivos sistêmicos enunciados resultaram quase infrutíferas. A escassez de 
estudos com esse espírito integrador que estimule a arquitetura normativa e doutrinária capaz agregar os conhecimentos 
existentes no bloco é uma lacuna a ser preenchida. No Brasil, foi sancionada a Lei n°11.101/2005, por meio da qual 
se “regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária”. No âmbito do 
MERCOSUL, ainda que iniciativas similares não representem movimentos de unifi cação ou harmonização típicos do 
Direito Internacional Público e ou Privado, foram sancionadas leis com a mesma fi nalidade. Este movimento normativista, 
quase sincrônico, observado nos principais países do MERCOSUL ainda não produziu impactos positivos na formação 
de um campo institucional consolidado: a cena individual prevalece sobre o conceito de bloco. É possível afi rmar que o 
desenvolvimento institucional do MERCOSUL não acompanha as possibilidades de avanços da atualidade, especialmente 
se se considera o conhecimento prévio do caminho e as experiências acumuladas na construção de outros blocos, mais 
precisamente a União Europeia. O Direito Internacional Público é vital para esta empreitada. Para superar as defi ciências 
institucionais no campo de estudo do qual se ocupa este projeto, será necessário reivindicar a multidisciplinaridade. 
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O tema apresenta-se como terceira etapa nos estudos acadêmicos e faz parte das discussões do Grupo de 
Pesquisa de Internacionalização do Direito, vinculado ao Programa de Mestrado do UniCEUB. Assim, surgiu a possibilidade 
de pesquisar os mecanismos de implementação e efetividade das decisões dos Tribunais Internacionais, o que foi feito 
por meio do Programa de Iniciação Científi ca em 2009. Discorreu-se sobre O acesso à saúde no âmbito da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, em que se buscou visualizar a conexão de discursos entre o entendimento da 
Corte a respeito do direito à saúde e o disposto pelo dogma e pela teoria jurídica tangente ao tema. As conclusões 
da monografi a subsidiam a nova proposta de estudo do mestrado. Assim, a hipótese contestável consubstancia-se na 
análise da conexão entre os discursos jurídicos da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e do Supremo 
Tribunal Federal (STF), na percepção do direito à saúde. Descortinam-se outras questões relevantes ao presente estudo, 
como identifi car a construção jurisprudencial da CIDH e do STF em temas concernentes ao direito à saúde: o conceito 
e a efetividade normativa do direito à saúde; a função e a responsabilidade do Estado na prestação da saúde pública; 
os direitos dos pacientes; a responsabilidade profi ssional ocasionada por erro médico. O estudo apresenta a realidade 
jurídica internacional em que se insere o direito à saúde no âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos do 
homem. Por meio desse recorte metodológico, verifi cam-se as diferentes experiências dos Tribunais – CIDH e STF e, com 
base no método empírico-dedutivo, vislumbram-se as incongruências dos sistemas apresentados. O desenvolvimento 
da pesquisa traça um esboço estrutural da CIDH, sem, contudo, olvidar-se a realidade jurídica atual, destacando-se a 
infl uência da globalização na construção das instituições jurídicas modernas e o quadro de fragmentação jurisdicional 
vivenciada. Evidencia-se a realidade de divergências de discursos jurisprudenciais entre as Cortes Nacionais e as Cortes 
Supranacionais. Nesse sentido, destaca-se a difi culdade na subsunção dos fatos – imperativo concreto – ao corpo 
normativo – imperativo abstrato, que impede a construção jurídica direcionada. A difi culdade apurada apresenta-se 
como consequência da divergência de entendimento entre a realidade regional e a nacional. O intento da análise é 
encontrar uma lógica empiricamente aplicada e efetiva, extraída da realidade inter-regional do sistema interamericano e 
da realidade estritamente nacional advinda do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
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A pesquisa é desenvolvida no âmbito do Direito Internacional Tributário e Direito Internacional Econômico e objetiva, 
entre outros aspectos, analisar a perspectiva de formação de efetiva união aduaneira no âmbito do Mercado Comum do 
Sul – MERCOSUL e expor questões referentes a este sistema regional de integração. O MERCOSUL é um mercado formado 
por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que visa facilitar a integração no próprio bloco e deste com outros países. O 
tema é atual, pois acordos e tratados são fi rmados em curto prazo, com a expectativa de que o MERCOSUL se torne uma 
união aduaneira completa. Demonstra-se sua importância para o desenvolvimento tanto dos países envolvidos de uma 
forma individual como do sistema em si, fortalecendo, inclusive, a América do Sul. O estudo baseia-se na legislação e 
na doutrina para que se faça um contexto histórico desde a criação do MERCOSUL e da tarifa externa comum até a sua 
relevância e necessidade nos dias atuais. Tem-se como foco a expectativa do fi m das exceções à tributação. Alerta-se 
para o fato de as exceções que impedem a formação perfeita da união aduaneira estarem ligadas aos aspectos sociais 
e históricos dos países envolvidos e que, sem a sua utilização, o mercado, talvez, nem tivesse sido criado. Confronta-se 
a situação tributária do MERCOSUL com outros sistemas de integração, similares ou completos, para ponderar sobre as 
vantagens e as desvantagens deste sistema. É objeto da pesquisa princípios e normas aplicados ao Direito em geral, tais 
como, Direito Internacional, Direito Comercial, Direito Tributário e Direito Econômico, com o objetivo de melhor avaliar a 
situação em tela. Verifi ca-se o impacto que as exceções à tributação comum causam na economia dos países envolvidos 
no MERCOSUL e se a completa efetivação da tarifa externa comum será prejudicial ou benéfi ca para os países em 
questão, criando, assim, uma união aduaneira completa. Analisam-se as normas de Direito Internacional Econômico 
acerca dos sistemas regionais de integração, examinado a compatibilidade com o MERCOSUL.
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O presente projeto pretende analisar as decisões publicadas no The Child Abduction Database (INCADAT), 
mecanismo criado pela Conferência da Haia sobre Direito Internacional Privado, no âmbito da Convenção da Haia sobre 
os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, relativas à aplicação, nos demais países signatários deste 
tratado, dos dispositivos referentes às exceções à regra geral da Convenção, de restituição imediata da criança ao local 
de residência habitual. Por meio da análise de tais decisões, pretende-se verifi car se as decisões tomadas pelo Poder 
Judiciário em ações movidas pela União, atendendo pedido de cooperação jurídica internacional, formulado por Estado 
estrangeiro para restituição de crianças ilicitamente transferidas ou retidas em território nacional, que aplicaram as 
regras de exceção da Convenção, mostram-se coerentes com a linha interpretativa internacional desde que constatada, 
na primeira parte do trabalho, a existência de tal coerência entre as decisões emanadas dos demais países signatários. 
A escolha do tema foi motivada pela presunção de que o Poder Judiciário brasileiro alargaria, sobremaneira, o conteúdo 
das sobreditas exceções, gerando, na prática, a quase absoluta inefetividade do tratado. A relevância do tema proposto 
encontra-se, portanto, além da detectada necessidade de delimitação do conteúdo das exceções ao retorno de crianças 
ilicitamente transferidas ou retidas em Estado diferente daquele de sua residência habitual, previstas na Convenção 
da Haia de 1980, na indispensabilidade de dar-se efetividade aos comandos convencionais, evitando-se, com isso, a 
responsabilização internacional do Estado brasileiro por seu descumprimento. 

palavras-chave:.sequestro internacional; exceções à restituição; Convenção da Haia de 1980.
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EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO NO BRASIL: 
PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL E SOCIAL

Patrícia Ribeiro Vieira
patriciariberiovieira@hotmail.com
Mestranda em Direito e Políticas Públicas – UniCEUB

A pesquisa visa analisar a efetividade do direito à educação no Brasil. Enfoca-se, inicialmente, o cumprimento das 
normas positivadas no ordenamento constitucional e, posteriormente, sua efetividade material em relação às demandas 
e às necessidades sociais. Dessa forma, a idéia é estabelecer um diálogo entre os pressupostos jurídicos e sociais de 
efetividade do direito à educação, o qual está no rol de direitos fundamentais, especifi camente nos direitos sociais, 
tendo sua proteção indissociável de seus elementos confi guradores, ou seja, não basta sua formalização para que seja 
assegurado, pois, tratando-se de direito social, carece de uma política que o realize de forma ativa e comprometida, 
sob pena de confi gurar-se em mito. A Constituição tem passado por sucessivas alterações no que se refere à política 
pública educacional, no sentido de subsidiar, materialmente, a realização de tal direito. É o que se observa das emendas 
constitucionais, nº 14/96 e nº 53/06, respectivamente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério – FUNDEF – e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profi ssionais da Educação – FUNDEB. Com base no paralelo entre a efetivação do direito à educação à luz 
do ordenamento constitucional e da demanda social, será possível verifi car os pontos de convergência e divergência entre 
ambos. Dessa forma, pretende-se estabelecer a relação entre a norma e o contexto social e, sob a perspectiva de Estado 
Democrático de Direito, entender qual tem sido a função da estrutura educacional brasileira, ou seja, na avaliação dos 
resultados das políticas públicas educacionais, ponderar se a educação pública se tem prestado à formação de cidadãos 
e tem garantido a dignidade à pessoa humana.

palavras-chave: efetividade do direito à educação; pressupostos jurídicos, sociais e econômicos; perspectiva constitucional. 
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OS HERMENEUTAS E OS ANALÍTICOS 
NA CONSTRUÇÃO DO ARGUMENTO JURÍDICO

Renato Silva de Amorim 
Centro de Ensino Unifi cado de Brasília 
Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento
Programa de Mestrado e Doutorado
Direito das Relações Internacionais
renato.amorim@brturbo.com.br

O objetivo da dissertação é analisar compreensões possíveis sobre o processo de construção do argumento jurídico. 
Como premissa, é assumido que há um défi cit de participação democrática nas instituições, inclusive no poder judiciário, 
e que o processo de construção do argumento jurídico pode ser apreciado tanto sob a ótica da tradição hermenêutica 
quanto da fi losofi a analítica. Inicialmente, o trabalho estabelece principais traços distintivos entre as duas tradições. Em 
seguida, verifi ca como a polissemia das palavras se constitui no lugar comum que as aproxima. No sentido de explorar 
em que medida a ideia de polissemia das palavras se adapta à tese de convergência entre as duas vertentes, a pesquisa 
detém-se em discutir alguns fenômenos da linguagem tanto em seu aspecto lógico-formal quanto em seu aspecto 
narrativo. Sustenta que o discurso jurídico se assemelha à narrativa, razão pela qual se torna possível considerá-lo em 
seu caráter retrospectivo e prospectivo. A polissemia está relacionada com a confusão de sentidos que caracteriza a 
riqueza semântica da decisão judicial. Esse aspecto pode ser apresentado sob a perspectiva crítica, própria da fi losofi a 
analítica, e sob a perspectiva hermenêutica, que se interessará pelos outros sentidos desprendidos da palavra, o que 
caracteriza os processos de reinterpretações. Verifi ca-se a tese de que a polissemia é o lugar comum onde as duas 
fi losofi as se distinguem. Assim, o trabalho terá demonstrado que existe um elemento intercontinental entre as tradições 
da hermenêutica da Europa Continental e a fi losofi a analítica anglo-saxã. Ao fi nal, espera-se que o estudo forneça nova 
abordagem para o problema de ausência de transparência no conteúdo das decisões judiciais de forma a permitir que o 
exercício do juízo seja a melhor interpretação possível da justiça. 

palavras-chave:.argumento jurídico; polissemia; fi losofi a da linguagem.
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PODER DE AGENDA NO PRESIDENCIALISMO:
OS PODERES LEGISLATIVOS DO EXECUTIVO NA TRADIÇÃO SUL-AMERICANA COM ÊNFASE NO 

BRASIL COMO INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA DE GOVERNO

Renato Souza Oliveira Junior, advogado da União 
mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo UniCEUB 
e-mail: renatooliveirajr@hotmail.com

Diversas são as abordagem que podem recair sobre o estudo das políticas públicas. Parte-se do estudo das 
instituições, pressupondo-se que importam e possuem o condão de produzir efeitos sobre os resultados dos confl itos 
entre os atores políticos e os agentes da sociedade. Os poderes legislativos dos Executivos nos âmbitos das constituições 
presidencialistas sul-americanas, a saber, o de iniciar o processo legislativo e a iniciativa privativa de leis, o de convocar 
o Legislativo extraordinariamente e a urgência constitucional, o de editar decretos com força, imediata ou mediata, de 
lei e o orçamentário, dado suas amplas utilizações, tornaram-se importantes instrumentos de implementação da agenda 
de governo.  Crê-se que esses, além do fato de a bibliografi a consultada considerá-los como instrumentos do poder de 
agenda governamental, proporcionam ao Executivo sul-americano defi nir e implementar sua agenda governativa num 
sistema em que a escolha do chefe de Governo prescinde do apoio da maioria parlamentar. Tais poderes permitem infl uir 
no ritmo dos trabalhos legislativos, conferindo ao Executivo a possibilidade de defi nir o quê, quando e como será apreciado 
pelo Parlamento, sobretudo num sistema estruturado para difi cultar a formação de consenso em torno do conteúdo e 
do alcance da lei: único meio de limitação da autonomia privada. Ressalte-se o fato de que, nesse sistema, a escolha do 
chefe de Estado e de Governo, personifi cados no Presidente da República, independe do voto de confi ança da maioria 
parlamentar. Ou seja, é possível que o Presidente eleito não detenha maioria legislativa para formulação e implementação 
de políticas públicas necessárias para alteração do status quo, daí servirem os poderes legislativos como instrumentos 
constitucionais outorgados aos Presidentes para proporcionar-lhe a governabilidade no sistema presidencialista. Dessa 
forma, o presente trabalho parte da análise da separação de poderes, passando pela Constituição estadunidense de 
1787, para conceituar e apresentar as principais características do presidencialismo e arrolar as críticas que gravitam ao 
seu redor. Após rápida abordagem sobre a evolução dos poderes legislativos nas constituições republicanas brasileiras, 
passa-se ao estudo do denominado presidencialismo de coalizão, instituído com a Constituição Federal de 1988. É visto 
que, embora apresente resultados positivos quanto à governabilidade e à produção legislativa, o presidencialismo de 
coalizão não se mostra como resposta às críticas arroladas contra o sistema presidencial. Contudo, reconhecem-se os 
poderes legislativos constitucionais conferidos aos Executivos como importantes instrumentos de agenda a possibilitar a 
governabilidade. Feito isto, analisam-se as constituições presidencialistas sul-americanas e constata-se a semelhança 
na opção pelo fortalecimento do Poder Executivo no processo legislativo e na identidade dos poderes legislativos que lhes 
são conferidos para esse fi m. 
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COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL E POSSIBILIDADE DO
RECONHECIMENTO DIFUSO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA

Mestranda Adriana Beltrame
Professor Doutor Antonio Paulo Cachapuz de Medeiros

A presente dissertação, apresentada para a obtenção do título de mestre em Direito das Relações Internacionais 
pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, tem por objeto o estudo da cooperação jurídica internacional e do 
reconhecimento difuso da sentença estrangeira com base na análise legislativa e doutrinária sobre o assunto. Demonstrada 
a necessidade da cooperação jurídica internacional na atualidade de um mundo globalizado e defi nida a melhor expressão 
a ser utilizada para nomear o instituto, traça-se uma evolução histórica do desenvolvimento da cooperação jurídica 
internacional e dos sistemas de reconhecimento das sentenças estrangeiras até os dias atuais, buscando-se, na análise 
do direito comparado, entender o funcionamento deste instrumento no direito brasileiro. A evolução mundial demonstra 
que da cortesia internacional, com previsão (ou não) de reciprocidade, passou-se de sistemas rígidos, que não permitiam 
os efeitos extraterritoriais da sentença estrangeira ou que exigiam sua análise de mérito, para sistemas fl exíveis com a 
possibilidade de análise dos requisitos formais da sentença estrangeira (delibação), para que pudesse produzir efeitos 
ou ser executada fora do território onde foi proferida. Todavia, a intensifi cação do relacionamento cultural, econômico 
e político entre os povos demanda uma cooperação jurídica mais dinâmica, fazendo que o modelo atual utilizado para 
o reconhecimento da sentença estrangeira esteja em descompasso com tamanha evolução. Assim sendo, o presente 
trabalho concentra-se na análise da possibilidade e da viabilidade da utilização do sistema de reconhecimento difuso da 
sentença estrangeira no direito brasileiro.

palavras-chave: cooperação jurídica internacional; sentença estrangeira; homologação; reconhecimento difuso; direito 
comparado.
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DEMOCRACIA E BIOSSEGURANÇA: APORTES PARA NOVO CENÁRIO

Mestranda Aléssia Barroso Lima Brito Campos Chevitarese
Professor Doutor José Levi Mello do Amaral Júnior

O tema central do trabalho é a interface entre a democracia e a biossegurança. O advento da moderna 
biotecnologia representa signifi cativa mudança no contexto de uma sociedade de risco. Nesse sentido, as discussões 
existentes e a escolha dos riscos envolvidos estão diretamente relacionadas a liceidade para o dissenso  proporcionado 
pela democracia. O trabalho fundamenta-se na refl exão sobre as teorias democráticas contemporâneas para eleger a 
poliarquia como modelo de democracia que mais se aproxima da realidade. Assim, uma vez identifi cada qual democracia, 
surgem os questionamentos: existem critérios para aferir imperfeições e orientar soluções no que concerne às instituições 
democráticas? A toda evidência, a moderna biotecnologia representa um fator de desenvolvimento, contudo estáÁse 
diante de nova modernização? A opção por arenas técnicas consultivas de apoio à formulação de uma política nacional de 
biossegurança é mais um fator de complexidade para a análise do desenvolvimento do processo democrático. O objetivo 
principal do trabalho é compreender e verifi car o funcionamento da CTNBIO e do CNBS como instituições legitimadas para 
acomodação de confl itos na área de biossegurança. A hipótese sustentada refere-se à possibilidade de aplicação dos 
critérios formulados por Dahl para avaliar o desempenho de instituições. Os testes limitaramÁse à aplicação no contexto 
institucional brasileiro pertinente ao desenvolvimento dos OGM. Testada a hipótese, é possível concluir que os critérios 
criados para avaliar o grau de democracia podem ser utilizados em dada realidade e em contexto específi co, identifi candoÁ
se as falhas. Trata-se de pesquisa exploratória que pretende, sobretudo, alertar para a importância dos mecanismos 
integrantes do conceito de boa governança e de uma política pública de excelência, destacandoÁse a transparência e os 
meios sociais de controle como a accountability social. 
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DO FEDERALISMO À FEDERAÇÃO: UMA ABORDAGEM HISTÓRICO-CONSTITUCIONAL DO IDEÁRIO 
FEDERALISTA REPUBLICANO DE 1817 À IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA EM 1889

Mestrado André Carlos Da Silva
Professor Doutor Roger Stiefelmann Leal

O tema central deste trabalho é o federalismo. A pesquisa compreende o período em que o Brasil ainda não era 
reconhecido como um Estado federal. O federalismo será examinado em uma perspectiva histórico-constitucional, na 
experiência institucional e no entendimento doutrinário que contribuíram para a formação do Estado brasileiro nesse 
período. O trabalho defende a hipótese de que, para a implantação jurídico-institucional do Estado federal, foi necessária 
a superação de obstáculos que deu ensejo ao surgimento das condições adequadas para esse fi m. Esta hipótese será 
perseguida pelas seguintes problematizações: havia correntes políticas que defendiam a federação como uma opção para 
a formação do Estado brasileiro? A despeito da Lei de Interpretação, houve práticas federalistas no período de vigência 
dessa norma? Havia mais de um projeto federalista no período pesquisado? Os projetos federalistas eram independentes 
ou guardavam uma correlação entre si? Com o fi m do Império em 1889, qual projeto federalista foi o vencedor? Para 
alcançar esse objetivo, elege-se a Constituição como eixo condutor das refl exões. Assim, assume posição de relevância 
para o trabalho a Constituição de 1824, o Ato Adicional e a Lei de Interpretação. Além disso, será reservado um espaço 
para a Revolução de Pernambuco de 1817, a Independência e a Constituição de 1891 em razão da relevância desses 
temas. A eleição da Constituição decorre do fato de que é um documento indispensável para a formação de um Estado 
federal.

palavras-chave: federalismo; federação; monarquia; república; estado brasileiro.



207

SÚMULAS VINCULANTES: DEBATE SOBRE O INSTITUTO E A IMBRICAÇÃO
DO TEMA COM O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Mestrando Dario Fava Corsatto
Professora Doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha

O objetivo do trabalho é discutir a polêmica adoção do instituto das súmulas vinculantes no Direito brasileiro. 
Inicialmente, são tecidas considerações preliminares sobre o que representa a adoção desse instituto no Brasil e sua 
evolução. Em seguida, apresenta-se, de forma minudente, o regime jurídico das súmulas vinculantes, de modo que a 
legislação regente da matéria é esmiuçada. Assim, o trabalho trata de debater as possíveis vantagens e desvantagens 
da adoção das súmulas vinculantes. Entre as principais vantagens apontadas pela doutrina, observa-se a possibilidade 
de conferir um tratamento isonômico aos jurisdicionados, a maior previsibilidade que pode ser atribuída aos julgados 
e a possível agilização e o desafogamento da atividade judicante. Entre as desvantagens ou problemas que podem 
ser gerados pelas súmulas vinculantes, analisa-se o esmaecimento do já tênue limite entre a função jurisdicional e a 
função legiferante, o empobrecimento da argumentação jurídica, a ofensa à liberdade de convicção dos magistrados, o 
exacerbamento do poder conferido ao Supremo Tribunal Federal, problemas com a exegese da nova súmula e a possível 
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. São examinados, então, os debates que culminaram na aprovação de 
súmulas vinculantes já editadas, como forma de captar a evolução da sistemática processual envolvida nessa aprovação. 
Em seguida, esboça-se uma análise sobre o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade com o objetivo de 
discutir a íntima relação que existe entre as súmulas vinculantes e o controle abstrato exercitado pelo Supremo Tribunal 
Federal quanto à constitucionalidade das normas. Em conclusão, constata-se que as vantagens advindas com a adoção 
das súmulas vinculantes superam, com ampla margem, as defi ciências relacionadas com o instituto.
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COGÊNCIA NORMATIVA: COMPETÊNCIA PARLAMENTAR NA GERAÇÃO E NO
CONTROLE DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO E DE GASTOS TRIBUTÁRIOS

Mestrando Eber Zoehler Santa Helena
Professor Doutor José Levi Mello do Amaral Júnior

O presente estudo objetiva a identifi cação, no âmbito da formulação de políticas públicas pelo Congresso Nacional, 
dos mecanismos de criação ex vis legis de gastos obrigatórios de caráter continuado, inclusive gastos tributários decorrentes 
de renúncias de receitas, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, compulsados com os mecanismos de controle ex 
ante. Tais gastos, criados por legislação permanente, representam cerca de 9/10 dos gastos primários do Governo federal, 
com destaque para os benefícios previdenciários, assistenciais e com pessoal, que representam mais de ½ das receitas 
correntes líquidas da União e não são submetidos à avaliação periódica de oportunidade e conveniência que o processo 
orçamentário anual exige das despesas discricionárias, sendo meramente confi rmados. Conhecer seus mecanismos de 
geração e controle mostra-se fundamental para a efi ciência do gasto público, paradigma da boa governança no serviço 
público e do equilíbrio das fi nanças públicas, concretizado parcialmente pelo regime da responsabilidade fi scal. O exame 
de compatibilidade e adequação orçamentária e fi nanceira das proposições legislativas deve evoluir de simples fator de 
exclusão da participação parlamentar na formulação de políticas públicas para instrumento de controle dessas políticas. O 
modelo de controle pontual dos gastos obrigatórios continuados, trazido pela LRF, não vem sendo cumprido, inclusive pelo 
Poder Executivo, distante da realidade político-administrativa, problema também vivenciado no ordenamento estrangeiro. 
Propõe-se o uso de limites fi xados nas leis de diretrizes orçamentárias, margem de expansão de despesas obrigatórias, 
consignados nas leis orçamentárias, a exemplo do já existente nos gastos com pessoal da União. 

palavras-Chave: fi nanças públicas; processo legislativo; despesas obrigatórias continuadas; gastos tributários; 
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A FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÕES NOS CRIMES CONTRA O SISTEMAFINANCEIRO NACIONAL 
 UM APROFUNDAMENTO SOBRE O CRIME DE GESTÃO TEMERÁRIA À LUZ DE ELEMENTOS DA 

TEORIA DO RISCO

Mestrando Edson Soares Ferreira
Professora Doutora Cristina Zackseski

Existe uma crença, de certa forma generalizada, de que há baixo índice de condenações quando se trata de crimes 
econômicos e de que a Justiça concede tratamento privilegiado a poderosos ou integrantes das classes economicamente 
mais favorecidas em relação ao criminoso comum. O presente trabalho é uma refl exão sobre este tema, com ênfase nos 
crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Ao procurar entender a fundamentação das decisões judiciais de natureza 
absolutória e condenatória, no âmbito dos Tribunais Regionais Federais, nos casos da espécie, e compará-la com outras 
pesquisas empíricas já realizadas, constatou-se a prevalência de decisões condenatórias. O estudo das razões que 
justifi cam as decisões liberatórias, tabuladas e comentadas na pesquisa, desmistifi ca a noção de impunidade das classes 
altas. Este trabalho contempla uma avaliação de aspectos da Lei 7.492/86, que defi ne os crimes contra o Sistema 
Financeiro Nacional, e um aprofundamento sobre a conduta típica de gestão temerária, prevista no artigo 4º, parágrafo 
único da mencionada Lei. Neste particular, são relevantes os seguintes itens: a mudança do marco legal original da 
gênese do artigo 4º, que remonta aos idos de 1938; a necessidade de delimitação da correlação conceitual entre gestão 
em administração e gestão temerária penal; a importância, neste contexto, da aplicação dos fundamentos da Teoria do 
Risco e do diálogo entre as Ciências do Direito e da Administração. A Justiça enquanto aspiração do ser humano vai 
além da prestação jurisdicional, e a utilização de contribuições oferecidas neste trabalho poderá, a um só tempo, permitir 
melhor conhecimento acerca do funcionamento do Sistema de Justiça, no caso dos crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional, da mudança no eixo em direção à punição da criminalidade econômica e da necessidade de reduzir a elástica 
subjetividade das decisões judiciais, sobretudo no caso da conduta típica de gestão temerária. 
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IMPOSTOS INDIRETOS NO MERCOSUL:
LIMITES E PERSPECTIVAS DE HARMONIZAÇÃO

Mestrando José Flaubert Machado Araújo 
Professor Doutor Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros
Professor Doutor Roberto Freitas Filho

Este trabalho estuda a tributação indireta no Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, seus limites e perspectivas com 
base em pesquisa legislativa, doutrinária e jurisprudencial. A necessidade de integração dos países em blocos econômicos 
é resultado natural da globalização. O processo de integração econômica do MERCOSUL passa, necessariamente, pela 
análise dos sistemas jurídico-constitucionais dos Estados-membros, pelas implicações do Tratado de Assunção nos 
respectivos sistemas jurídicos e pelas disparidades das legislações tributárias existentes. Somente após completa imersão 
nesse panorama, é possível apontar providências legislativas em relação à tributação indireta, para maior harmonização. 
A dissertação sugere a eliminação da cumulatividade dos impostos nos Estados-membros do MERCOSUL, a exemplo 
do: imposto sobre o consumo específi co, imposto sobre a venda de combustíveis e imposto sobre ingressos brutos, na 
Argentina; imposto sobre serviços, no Brasil; imposto seletivo ao consumo, no Paraguai; imposto sobre alienação de bens 
agropecuários; imposto específi co interno, no Uruguai.
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A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO BRASIL NO INÍCIO DO SÉCULO XXI E
O ACORDO SOBRE AGRICULTURA DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

Mestrando Rafael Rosa Cedro
Professor Doutor Marcelo Dias Varella
Professora Doutora Neide Terezinha Malard

A Política de Desenvolvimento Rural que tem sido adotada no Brasil, no início do século XXI põe em evidência 
um modelo produtivo baseado na agricultura familiar, de pequena-escala, segmento historicamente relegado no país, 
e delineia um caráter inovador na abordagem do Estado brasileiro sobre o meio rural. Isso tem propiciado um início 
de alinhamento do processo de evolução do campo nacional aos objetivos fundamentais da República previstos pela 
Constituição Federal de 1988, fortalecendo a segurança alimentar da Nação. Por sua vez, o Acordo sobre Agricultura 
da Organização Mundial do Comércio, na condição de instrumento normativo internacional, no presente contexto de 
globalização das relações econômicas, apresenta, ao momento de sua renegociação, no âmbito da Rodada Doha de 
negociações multilaterais, potencial signifi cativo de restringir a capacidade futura do Estado brasileiro de continuar 
implementando e de aprofundar aquela importante política interna de desenvolvimento, a depender de como os seus 
termos sejam consolidados. Com isso, confi gura-se um risco latente de inviabilizar a capacidade nacional de perseguir um 
modelo de desenvolvimento segundo os ditames de justiça social, solidariedade, redução da pobreza, da marginalização e 
das desigualdades, conforme previsto no texto constitucional. Assim, o presente trabalho buscará mostrar a importância 
de preservar, na negociação em curso do novo tratado agrícola multilateral, os importantes espaços de política pública 
necessários para viabilizar a continuidade e o aprofundamento da Política de Desenvolvimento Rural nacional. Para 
tanto, buscará compreender a evolução e a situação atual do campo nacional, relacionando-as com a concepção de 
desenvolvimento prevista pela Constituição Federal brasileira de 1988 e conhecer a Política de Desenvolvimento Rural do 
país, que começou a ser delineada em meados da década de 1990, foi substancialmente reforçada no período após 2003 
e tem promovido um redirecionamento do desenvolvimento rural nacional para uma situação mais alinhada à concepção 
vislumbrada pelos objetivos fundamentais constitucionais, fortalecendo a segurança alimentar doméstica. Será analisado 
o Acordo sobre Agricultura da Organização Mundial do Comércio, destacando-se os seus desequilíbrios intrínsecos e 
as margens diferenciadas de política pública que foram estabelecidas às diferentes categorias de países-membros, as 
quais favoreceram os mais desenvolvidos, e será apresentado o contexto da renegociação do tratado agrícola multilateral 
que está em curso no âmbito da Rodada Doha de negociações. Por fi m, serão examinados os potenciais riscos de 
restrições, diretas e indiretas, que o Acordo sobre Agricultura pode oferecer à capacidade do Estado nacional de continuar 
e aprofundar a Política de Desenvolvimento Rural do país e a obtenção dos resultados esperados. 

palavras-chave: política de desenvolvimento rural; Organização Mundial do Comércio; normas internacionais.
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MERCOSUL: SUPRANACIONALIDADE, SUBSIDIARIEDADE
E CONSTITUIÇÃO DO BRASIL

Mestranda Simírame Pereira Leite
Professora Doutora Samantha Ribeiro Meyer-Pfl ug

O objetivo desta dissertação é investigar a possibilidade de inserção dos princípios da supranacionalidade e da 
subsidiariedade no texto da Constituição brasileira, com vistas à “sujeição” do Estado brasileiro a futuro órgão supranacional 
do MERCOSUL, como exercício de soberania interna. Para fundamentar a necessidade de alteração da Constituição, 
primeiramente, analisam-se os aspectos essenciais da ordem jurídica comunitária; segundo, descreve-se a estrutura 
do MERCOSUL e a integração no bloco baseada na aplicação do princípio da intergovernabilidade; faz-se, assim, uma 
comparação do desenvolvimento da integração na União Europeia baseada no princípio da supranacionalidade, associada 
ao princípio da subsidiariedade. Com relação a este princípio, inicia-se pela sua origem e evolução (na fi losofi a e na 
doutrina social da Igreja Católica) até sua aplicabilidade como princípio jurídico constitucional e comunitário. Analisam-se 
dispositivos das Constituições da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e do Brasil relacionados à integração. Em seguida, 
faz-se um estudo da aplicação implícita da supranacionalidade e da subsidiariedade na Constituição brasileira. Conclui-se 
que não há nenhum dispositivo na Carta brasileira que permita a aplicação do princípio da supranacionalidade em relação 
ao MERCOSUL e que todo o texto constitucional está implicitamente permeado pelo princípio da subsidiariedade. Sugere-
se alteração da Constituição brasileira para inserção dos princípios da supranacionalidade e da subsidiariedade, ambos 
de forma explícita, para que se estabeleça, de fato, a integração comunitária do MERCOSUL. 

palavras-chave:.supranacionalidade; subsidiariedade; Constituição brasileira.
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O PODER JUDICIÁRIO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS:
 A INTERVENÇÃO EM BUSCA DA EFICIÊNCIA

Mestrando Teófi lo Amorim Chagas de Oliveira
Professora Doutora Samantha Meyer

O modelo de uma Administração Pública efi ciente é medida que se impõe na atual conjuntura social, exigindo-se 
atitude ativa e comprometida com o bem-estar coletivo. Neste contexto, modelos estruturais são apresentados para a 
otimização da prestação estatal, visando dar cumprimento aos novos anseios e expectativas no campo social. Para tanto, 
a efi ciência tem sido o paradigma focalizado pelas administrações modernas, exibindo-se como entes preparados, cujos 
agentes se mostram qualifi cados em diversas áreas sociais e técnicas, e um conglomerado de profi ssionais no qual se 
constata perfeita transdepartamentalidade, a fi m de solucionar questões de todas as ordens que afetam a sociedade. 
Como recurso indispensável para este intento, o planejamento estratégico vem-se mostrando uma saída viável e efi caz 
na formulação de políticas públicas, trazendo métodos não só científi cos mas também éticos e de natureza subjetiva. 
Com esta mesma fi nalidade, o Judiciário apresenta-se como um aliado em busca da efetividade social, imiscuindo-se 
em setores e questões antes não adentrados, mas justifi cada sua atuação em razão da inoperância governamental, sem 
comprometer, contudo, a independência e a separação de poderes.

palavras-chave:.Poder Judiciário; políticas públicas; efetividade social.



214

A AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA:
INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Roberta Pereira Negrão Costa 
Aluna regular do Mestrado em Direito e Políticas Públicas – UniCEUB

O trabalho, direito social com dimensão econômica indiscutível, é tutelado na Constituição, devendo o Estado atuar 
para promover a redução dos riscos inerentes e a preservação de um meio ambiente equilibrado. Para que o Estado 
cumpra seu papel na garantia dos direitos sociais, a formulação e a implementação de políticas públicas devem passar 
por abordagens transversais e intersetoriais, analisando questões de ordem política, econômica, jurídica e tecnológica. 
A sociedade pode ser entendida como um sistema composto por vários subsistemas, entre eles, o Direito, a Economia, 
a Política, que interagem sem que haja, contudo, a substituição das funções de cada um. Os sistemas político, jurídico, 
econômico e tecnológico são dotados de autonomia e codifi cação própria. Não obstante a autonomia de cada um, há 
interações intersistêmicas que permitem sensibilizar um ao outro, por terem cognição aberta, apesar de manterem 
sua operacionalidade fechada. No bojo dessas interferências, a ação regressiva acidentária mostra-se um instrumento 
jurídico capaz de produzir ressonância nos demais sistemas. No modelo de bem-estar social, o Estado chama para si a 
incumbência de realizar a justiça, sendo a solidariedade importante instrumento que permite a adequação do agir estatal 
perante a sociedade plural. A previdência social é forma de proteção frente a determinados riscos que a sociedade 
aceitou cobrir, o que representa a complexidade atual, traduzida no descrédito da capacidade da sociedade em gerir 
riscos e patrocinar mecanismos de proteção. Muito embora seja insufi ciente para a cobertura de todos os riscos da pós-
modernidade, a previdência assume relevância por ser um mecanismo mínimo garantidor de existência digna. Apesar 
de a solidariedade ser inerente a um modelo de proteção fundado na justiça social, o encargo a ser suportado não pode 
extrapolar determinados parâmetros razoáveis, sob pena de serem insustentáveis e ocasionarem a ruptura geracional. 
No contexto da sociedade de risco, os ônus fi nanceiros, ainda que postergados, serão suportados por alguém. Para 
evitar que a sociedade suporte riscos extraordinários criados pelo empregador quando não se cumprem normas de 
saúde e segurança do trabalho, a ação regressiva acidentária é importante instrumento de proteção social e tem o 
objetivo imediato de ressarcir aos cofres públicos recursos despendidos em razão de acidente do trabalho ocorrido 
com trabalhador segurado da Previdência Social. Em razão de sua efi cácia prospectiva, verifi ca-se que, para além de 
função meramente ressarcitória, a ação regressiva tem função preventiva. Seu objetivo mediato é a concretização de 
políticas públicas de prevenção de acidentes do trabalho, buscando, especialmente, induzir comportamentos nos agentes 
econômicos, levando-os a adotar medidas profi láticas de saúde e segurança. Com isso, pode-se propiciar a redução do 
número de acidentes de trabalho e criar consciência preventiva nos atores envolvidos. Há, na ação regressiva acidentária, 
um instrumento de atuação estatal no qual se verifi ca a interferência entre os sistemas jurídico, político, econômico e 
tecnológico capaz de transformar a realidade social do trabalho.

palavras-chave: sociedade de risco; previdência social; ação regressiva acidentária. 
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EFETIVIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES 
EM ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL

Roberto Ferreira da Silva
UniCEUB
Mestrado em Direito das Relações Internacionais
superblessed@uol.com.br

A arbitragem tem-se revelado como um dos principais instrumentos alternativos à justiça estatal no que concerne 
à solução de confl itos, em face de características que a tornam um meio mais atraente e aparentemente seguro. A 
celeridade, a confi dencialidade, a relativa economia em relação aos custos processuais, a especialização dos árbitros, 
aliada à autonomia da vontade das partes, conferem-lhe vantagem sobre a pesada e complexa estrutura judicial 
comum. Essas vantagens são facilmente observáveis quando as partes cumprem a decisão dos árbitros. Ocorre que, 
quando a parte vencida a descumpre, vindo a pôr em risco o objeto da arbitragem, ou mesmo antes de a decisão fi nal 
promover ações materiais que possam vir a frustrar o interesse da outra parte, há, pois, a necessidade de garantir a 
satisfação do direito do vencedor. Assumem especial papel nas relações comerciais sustentadas por contratos, quer 
nacionais, quer internacionais, os instrumentos que possam neutralizar ou inibir ações voltadas ao descumprimento 
previsível ou consumado das decisões arbitrais. No caso da arbitragem comercial internacional, ao lado das sanções de 
natureza ética, moral ou comercial das corporações a que pertencem as partes e a consequente falta de credibilidade no 
mercado, existem as medidas cautelares, oriundas do Direito Processual Civil. Promovidas por árbitros ou magistrados, 
são consideradas garantia da efetividade da arbitragem. A pesquisa revela a indispensável cooperação internacional e 
judicial à falta do poder coercitivo dos árbitros e pretende verifi car se as medidas cautelares têm regular utilização nas 
arbitragens comerciais internacionais em alguns sistemas nacionais, em especial no Brasil. Para tanto, recorre-se ao 
direito comparado, ao direito estrangeiro e ao direito nacional, observando-se o tratamento dispensado por alguns países, 
escolhidos de forma aleatória, às sentenças arbitrais, como gênero, e às medidas cautelares, como espécie. O objetivo 
fi nal é investigar se as medidas cautelares estrangeiras, independentes de sua origem, a ser executadas no país ou no 
exterior, possuem efetividade capaz de garantir a segurança jurídica das relações arbitrais comerciais internacionais.

palavras-chave: medidas cautelares; efetividade; execução.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
E A RETÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS

Thalita Moraes Lima
Mestrado de Direito e Políticas Públicas – UniCEUB
thalitaml@gmail.com

Mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, a realidade jurídica brasileira continua a lidar com 
grande mito: o de que a democracia só é garantida quando os direitos humanos são tutelados e previstos em normas 
constitucionais, em função de ser aprovadas por cidadãos livres e iguais e cujo respeito impõe-se a todos, inclusive ao 
legislador e ao juiz. Ou seja, sob o infl uxo de um formalismo jurídico excessivo, os direitos humanos são pensados e 
empregados como direitos subjetivos, no sentido da dogmática jurídica, e com a mesma força normativa da Constituição. 
A hipótese do trabalho concorda, nesse contexto, com a tese de que os direitos humanos não podem ser apropriados 
individualmente e requeridos no âmbito dos direitos subjetivos e discorda da costumeira doutrina de direito internacional 
cujo discurso nesse tema é falacioso, pois, ainda que positivados constitucionalmente, a concepção dos chamados 
direitos humanos será sempre imprecisa, contextual, não universal e passível de controvérsias. O objetivo é verifi car como 
os direitos humanos devem ser entendidos no ordenamento jurídico brasileiro e qual a consequência dessa noção na 
prática judicante. Portanto, o estudo analisa, primeiramente, a noção de direitos humanos, com a breve demonstração das 
acepções mais recorrentes e dos movimentos históricos e doutrinários correlatos, para, depois, tencionar o efeito judicial 
da aplicação prática de tais direitos e o papel dos juízes nas políticas públicas de saúde. Ademais, examina a função 
retórica de tais direitos humanos no protagonismo judicial contemporâneo.

palavras-chave: políticas públicas, direitos humanos, direitos subjetivos
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PROJETO PENSAR BRASÍLIA: LICENCIATURAS EM AÇÃO

Alunos: Ivan Campos Haxton
Camila Emile Couto

Professora-Orientadora: Hetty Lobo
Educação Física – FACES – UniCEUB

O projeto socioeducativo do UniCEUB procura possibilitar o exercício das habilidades de planejamento, organização 
e participação dos alunos em atividades de natureza social que compõem o processo formativo. Visa integrar o ensino e 
a pesquisa com a extensão, propiciando ao estagiário a vivência de situações-problema e a busca de possíveis soluções. 
Assim, gera situações de aprendizagem que possibilitam a construção da autonomia e o compromisso com o social. 
Dessa forma, o seguinte projeto tem como público-alvo os cobradores e os motoristas de ônibus da Rodoviária do Plano 
Piloto. Esses trabalhadores, expostos a uma carga horária elevada e um ambiente de trabalho estressante, aliados ao 
sedentarismo e à má alimentação, são vítimas de grande incidência de Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). As LER/DORT são patologias ocupacionais decorrentes do uso repetido 
ou forçado de grupos musculares e da manutenção da postura inadequada. Entretanto, a prática periódica de ginástica 
laboral pode contribuir, positivamente, com a qualidade de vida dos trabalhadores. Evidências demonstram a importância 
da ginástica laboral na prevenção de doenças ocupacionais, tais como, LER/DORT, na redução dos acidentes de trabalho 
e das faltas, no aumento da produtividade, na diminuição dos gastos com assistência médica e, consequentemente, 
no maior retorno fi nanceiro às empresas. Portanto, buscando o compromisso com a realidade social brasileira, o atual 
projeto tem como objetivo principal atuar na melhoria das condições de trabalho e na qualidade de vida de funcionários, 
motoristas e cobradores de ônibus da Rodoviária do Plano Piloto por meio da prática da ginástica laboral. 

palavras-chave: ginástica laboral; motoristas; qualidade de vida.
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TIRA-DÚVIDAS E CURIOSIDADES DE GRAMÁTICA

Professora-Orientadora: Maria Helena Viana de Souza
Cristina do S. A. Ribeiro
Karla Verônica S. Tornich
Robson S. Pimentel
Bruna Ludimila
Prycyla Brito
Ariane R. da Cunha
Letras – FACES – UniCEUB

O projeto socioeducativo Tira-dúvidas e curiosidades de gramática integrou o programa institucional Pensar 
Brasília do UniCEUB e foi desenvolvido na Rodoviária do Plano Piloto, local onde circula grande número de pessoas de 
diferentes idades, sexo, situação fi nanceira e educacional. Foi elaborado por meio da constatação de que há quem não 
apresente domínio da gramática normativa da língua portuguesa, imprescindível para alcançar sucesso em concursos 
públicos, vestibulares e na vida em geral. Dúvidas sobre assuntos de gramática surgem a todo momento, e nem todos 
têm oportunidade para esclarecê-las. Existem, também, curiosidades a respeito da língua que são importantes para 
enriquecer a formação dos usuários.

palavras-chave: gramática; curiosidades; projeto socioeducativo.
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OUVINDO LIVRO

Professora-Orientadora: Maria Helena Viana de Souza
Claudemir de Novais
Ricardo Calixto
Letras – FACES – UniCEUB

O projeto socioeducativo Ouvindo livro procurou levar aos estudantes com defi ciências visuais e motoras 
a possibilidade de acesso a obras literárias por meio da leitura com ênfase dramática. Seis obras foram escolhidas, 
contemplando gêneros variados, e gravadas em áudio, com duração aproximada de duas horas: A cartomante, conto 
de Machado de Assis; Poema do menino Jesus, de Fernando Pessoa; O jardineiro Timóteo, conto de Monteiro Lobato; 
Mineirinho, crônica de Clarice Lispector; Relato a uma academia, conto de Franz Kafka, e O gato preto, conto de Edgar 
Allan Poe. O CD foi repassado gratuitamente às instituições de educação e audiotecas interessadas em receber o material.

palavras-chave: defi ciências visuais e motoras; obras literárias; projeto socioeducativo.
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TRIBUTO: 30 ANOS DE VINÍCIUS DE MORAIS

Daniel Vanderley – naoedaqui@hotmail.com
Pedro Martins Paes Leme – peu.paesleme@gmail.com
UniCEUB – História

Este é um projeto de resgate da música popular brasileira, que se tem perdido através dos tempos. Os jovens deixam 
de ter interesse e contato com a produção musical feita no país. O objetivo é trazer aos alunos de ensino fundamental 
o gosto musical e a importância cultural, literária, poética e histórica em que Vinícius de Moraes viveu. A junção perfeita 
entre poesia e música pode ser considerada como grande arquivo histórico, pois sua obra expressa vivência política, 
cotidiano e romance. Ao apresentar o projeto Tributo: 30 anos de Vinícius de Moraes aos jovens, espera-se que possam 
enxergar o quão importante foi esse período vivenciado pelo poeta em acontecimentos históricos, como o regime militar e 
as lutas sociais. O período político da década de 60 traz à tona o movimento artístico vinculado à liberdade de expressão 
de idéias e, no campo político, à restauração da democracia por meio de vanguardistas e tropicalistas. Apresenta-se esse 
trabalho com intuito de expor, com clareza, o contexto histórico relecionado ao resgate do sentimento nacionalista, e, pela 
obra de Vinícius de Moraes, objetiva-se apreciar a boa música popular brasileira. 

palavras-chave: período histórico; Vinícius de Moraes; ensino fundamental.
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ENVELHECIMENTO E QUALIDADE DE VIDA NO DF:
UMA QUESTÃO QUE TRANSCENDE A MULTIDISCIPLINARIDADE

Prof. MSc. Ana Marra 
Fisioterapeuta Mestre em Gerontologia pela UCB 
ana_marra@hotmail.com

Qualidade de vida é um termo bastante discutido por seu caráter subjetivo e é aliado na avaliação de indivíduos 
em estudo no campo da saúde. Entende-se por qualidade de vida a condição de bem-estar do indivíduo que deve estar 
apoiada em, pelo menos, quatro pilares: o social, o afetivo, o profi ssional e o físico. A sustentabilidade destes pilares é 
frágil, e o comprometimento de um deles pode signifi car a vulnerabilidade do indivíduo e o desequilíbrio do meio que 
o cerca. A queda do desempenho físico representa uma das principais ameaças deste conjunto, pois a independência 
física retrata, em grande parte, a autonomia do individuo. Várias teorias acerca do envelhecimento foram elaboradas, 
para compreender o seu universo tanto em caráter biológico quanto psicológico. Embora nenhuma delas consiga abordar, 
totalmente, o envelhecimento, todas elas contribuem para reforçar a tese de que se trata de assunto multidimensional, 
sendo necessário estudo multidisciplinar norteado pela idéia de conjunto e não por estratifi cação. Tratando-se de cuidado 
multidisciplinar, ao lidar-se com o idoso, deve-se reconhecer sua individualidade. Isto contribuirá para a efi cácia de cada 
intervenção e otimização de resultados. É uma atitude humana e gerontológica por parte de profi ssionais capacitados 
e orientados em prol do mesmo objetivo: o bem-estar do indivíduo que envelhece. Nesse sentido, o fi sioterapeuta irá 
contribuir para o envelhecimento ativo e de qualidade.

palavras-chave: fi sioterapia; envelhecimento ativo; multidisciplinaridade.
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