PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA USCS
CHAMADA IC Nº 001/2019
De acordo com a CHAMADA IC Nº 001/2019 PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE
PESQUISA NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2019-2020, a Coordenadoria do
Programa torna pública as Propostas de Pesquisa dos docentes da USCS.

PROPOSTAS DE PESQUISA
ADMINISTRAÇÃO
ADM_01_2019
Título: Análise Comparativa de Varejistas que Operam por Meio do Comércio Eletrônico e de
Lojas Físicas
Líder: Prof. Dr. Sérgio Crispim
Contato: scrispim@uol.com
Curso: PPGA – Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Gestão Organizacional
Descrição da Pesquisa:
O comércio eletrônico brasileiro faturou cerca de R$ 48 bilhões em 2017, com crescimento anual
nominal de 8% a despeito da grande crise econômica. O crescimento médio nominal anual em um
período de 16 anos (2017/2001) foi de 46,7%, enquanto o PIB nominal cresceu 11,5% a.a. Em
2017, cerca de 55 milhões de e-consumidores realizaram compras pelo comércio eletrônico, sendo
que 27% das transações já ocorreram por meio de dispositivos móveis como smartphones
e tablets. Dada a relevância do setor, propõe-se um estudo comparativo entre o mix (sortimento,
preço e serviços) de varejistas que operam por meio do comércio eletrônico e de lojas físicas no
segmento de produtos eletroeletrônicos (televisores, aparelhos de som, smartphones, etc.). A
metodologia é de natureza exploratória e fundamentada em dados secundários.
ADM_02_2019
Título: Importância Crescente das Marcas Globais: Análise da Evolução do Valor, Receita e outros
Indicadores de Desempenho
Líder: Prof. Dr. Sérgio Crispim
Contato: scrispim@uol.com
Curso: PPGA – Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Gestão Organizacional
Descrição da Pesquisa:
O atual mundo das empresas é caracterizado por concorrência sem precedentes e neste contexto um
dos maiores desafios é o de criação de marcas fortes. As marcas fortes traduzem vínculos de
confiança e de satisfação dos consumidores, que não apenas compram os produtos como propagam

e dão aval à marca. A força das marcas é traduzida por um valor financeiro que pode representar
grande parte do valor das empresas. No caso da Coca Cola, por exemplo, a empresa vale cerca de
US$200 bilhões, e a marca representa 50% deste valor. Neste contexto propõe-se um projeto para
estudar o comportamento das marcas de maior valor no mundo e sua relação com outros
indicadores de desempenho das empresas, como vendas e margem de lucro. A pesquisa é de
natureza exploratória e fundamentada em dados secundários.
ADM_03_2019
Título: Acessibilidade de sítios eletrônicos de prefeituras brasileiras e estrangeiras: um
levantamento de atributos de acessibilidade em portais das prefeituras, sob os pressupostos do
universal design.
Líder: Profa. Dra. Maria do Carmo Romeiro
Contato: mromeiro@uscs.edu.br
Curso: PPGA – Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Gestão para Desenvolvimento e Regionalidade
Pesquisa Vinculada: Projeto de Pesquisa Avaliação da Acessibilidade dos sítios eletrônicos das
prefeituras municipais brasileiras sob a ótica do universal design (Chamada Universal
MCTIC/CNPq No 28/2018)
Descrição da Pesquisa:
Em 2060, praticamente 33% da população brasileira terá 60 anos ou mais e, dentro dessa
parcela, pelo menos 10% terá 80 anos ou mais (GERP.15), ao lado de uma população de
jovens, cuja maioria tende a ter sua identidade formada pelo coletivo da internet (IBGE,
2018). Pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos sobre tecnologia da informação e da
Comunicação (CETIC), denominada TIC Domicílios 2017, 54% da população brasileira tem
acesso à internet, o que reforça a relevância de se avaliar a efetividade desse acesso, no sentido de
ter garantida a condição de acessibilidade. Assim, esse estudo buscará estudar a eficiência da
comunicação pública, nos sítios Web de prefeituras brasileiras e estrangeiras, sob a ótica de
acessibilidade orientada pelo universal design. Para isso serão feitas visitas aos respectivos sítios,
buscando identificar condições (variáveis) limitadoras de acessibilidade Web e/ou promotoras da
acessibilidade.
ADM_04_2019
Título: Acessibilidade de sítios eletrônicos de prefeituras brasileiras: um levantamento de opinião
de dois grupos opostos nas pirâmides etárias - 18 a 27 anos e 65 a 74 anos, sobre as condições de
acessibilidade, sob a ótica do universal design
Líder: Profa. Dra. Maria do Carmo Romeiro
Contato: mromeiro@uscs.edu.br
Curso: PPGA – Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Gestão para Desenvolvimento e Regionalidade
Pesquisa Vinculada: Projeto de Pesquisa Avaliação da Acessibilidade dos sítios eletrônicos das
prefeituras municipais brasileiras sob a ótica do universal design (Chamada Universal
MCTIC/CNPq No. 28/2018)
Descrição da Pesquisa:
Segundo Pesquisa do Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e da Comunicação
(CETIC.15), intitulada TIC Domicílios 2017, 54% da população brasileira tem acesso à internet.
Estimativas do IBGE sobre a expectativa de vida da população brasileira revela que, em 2060, um
terço dessa população terá 60 anos ou mais. Por outro lado a população de jovens tende a ser
ligeiramente menor do que a população longeva. Contudo, ambas deverão ser usuárias dos portais
de serviços púbicos, mais especificamente de sítios de prefeituras nacionais, na busca de
informações e serviços públicos. Assim, esse estudo buscará levantar: a) opinião dos respectivos

públicos acerca das condições de acessibilidade, sob a ótica do universal design; b) evidenciar
necessidades e expectativas de acessibilidade dos respectivos públicos - jovem e longevo em
relação aos sítios nacionais; c) analisar o contexto de avaliação desses públicos, objetivando
identificar divergências e convergências entre esses. Para isso serão aplicados questionários junto a
um recorte dessas respectivas populações: (jovens de 18 a 27 anos; população longeva de 65 a 74
anos).
ADM_05_2019
Título: Avaliação da Transparência dos Sítios Eletrônicos das Prefeituras Municipais Brasileiras
Líder: Prof. Dr. Jarbas Thaunahy Santos de Almeida
Contato: thaunahy@gmail.com
Curso: PPGA - Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Gestão para Desenvolvimento e Regionalidade
Pesquisa Vinculada: Projeto de Pesquisa Avaliação da Acessibilidade dos sítios eletrônicos das
prefeituras municipais brasileiras sob a ótica do universal design (Chamada Universal
MCTIC/CNPq No. 28/2018)
Descrição da Pesquisa:
Ao observar o desenvolvimento promissor dos meios midiáticos, é de notável percepção que o
cidadão do século XXI está mais presente no acompanhamento de diversos aspectos, tanto cultural
quanto político, com uma abrangência de informações extremamente versáteis, por conta do grande
volume de informações que podem ser disponibilizadas na rede mundial de computadores. Desta
forma, o Governo Eletrônico tem o intuito de promover a aproximação do cidadão como governo,
proporcionando benefícios e serviços e esclarecimentos de caráter público. De modo geral um
termo que poder vir a sintetizar a aproximação do cidadão com o governo e fomentar uma boa
administração e democratização de recursos e serviços, é a accountability. Desta forma esta
pesquisa pretende verificar se os estados do país estão cumprindo com as obrigatoriedades previstas
na Lei de Acesso à Informação, no que tange a prestação de contas, por intermédio de um estudo
exploratório e a análise do conteúdo dos sítios oficiais das prefeituras supracitadas.
ADM_06_2019
Título: Políticas governamentais de apoio à internacionalização de multinacionais de países
emergentes
Líder: Prof. Dr. Edson Keyso de Miranda Kubo
Contato: edson.kubo@prof.uscs.edu.br
Curso: PPGA - Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Gestão Organizacional
Descrição da Pesquisa:
Países emergentes como o Brasil, China, Índia e Rússia, entre outros já contemplam suas próprias
empresas multinacionais, em segmentos diversos. Chama a atenção o volume de “investimento
estrangeiro direto” por parte desses países emergentes, mas pouco se sabe sobre as políticas
governamentais de incentivo à internacionalização das empresas desses países emergentes. O
objetivo desta pesquisa é o levantamento bibliográfico acerca das políticas, incentivos e apoio
institucional que governos de países emergentes têm oferecido à internacionalização de suas
empresas. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, que contempla a elaboração de um
mapeamento atual, com dados de sites oficiais, publicações governamentais, entre outros. Espera-se
que esta pesquisa possa ser útil para apontar os caminhos e experiências válidas às empresas e
pesquisadores da área.

ADM_07_2019
Título: Economia colaborativa: modelos de negócios com ênfase na sustentabilidade
Líder: Prof. Dr. Milton Carlos Farina
Contato: milton.farina@prof.uscs.edu.br
Curso: PPGA - Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Redes organizacionais e inovação
Descrição da Pesquisa:
A economia colaborativa indica uma nova forma de satisfazer desejos e necessidades do ser
humano que contribui para a sustentabilidade do nosso planeta. É uma alternativa de consumo
focado no usufruto ao invés da posse de um bem ou serviço. A forma atual de consumo contribui
para o acúmulo de produtos que acabam sendo pouco utilizados. O consumo colaborativo evita a
centralização e permite o compartilhamento e a utilização de bens e serviços por um número maior
de pessoas, contribuindo também para que haja maior relacionamento entre elas. Dessa forma, as
empresas precisam repensar seus modelos de negócios, tornando-se mais prestadoras de serviços,
apoiando novos negócios e se tornando plataformas (meios) que facilitam a realização de negócios
baseados no consumo colaborativo. Assim formula-se a seguinte questão: quais e como são os
modelos de negócios utilizados na economia colaborativa? O objetivo é a identificação dos vários
modelos de negócios utilizados na economia colaborativa por meio da internet ou mídias sociais ou
por contatos com os responsáveis, com base no modelo CANVAS.
ADM_08_2019
Título: Indicadores da Sociedade da Informação
Líder: Prof. Dr. Jarbas Thaunahy Santos de Almeida
Contato: thaunahy@gmail.com
Curso: PPGA - Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Gestão para Desenvolvimento e Regionalidade
Pesquisa Vinculada: Projeto de Pesquisa Avaliação da Acessibilidade dos sítios eletrônicos das
prefeituras municipais brasileiras sob a ótica do universal design (Chamada Universal
MCTIC/CNPq No. 28/2018)
Descrição da Pesquisa:
Os recentes resultados de pesquisas sobre o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação
(TICs) no Brasil evidenciam que as desigualdades sociais e regionais ainda são entraves para que
as TICs se convertam em oportunidades para todos, no território nacional. Nesse sentido, este
projeto pretende-se analisar a relação existente entre a utilização das novas tecnologias de
informação e comunicação e os impactos socioeconômicos e educacionais gerados na sociedade
contemporânea, no que tange aos recursos advindos da revolução 4.0. Nesse sentido, este projeto de
pesquisa visa analisar a evolução das TICs nos lares brasileiros, à luz das pesquisas que o CETIc.br
disponibiliza desde 2005, em seu websitio (www.cetic.br), intituladas TIC Domicílios, no período
de 2005 a 2018. Esta pesquisa, dada seu recorte cronológico, pode contribuir acadêmica e
socialmente, apesar de se amparar em dados secundários, com uma análise dentro de um
viés disruptivo de tendências tecnológicas, dada a efemeridade na adoção de certas tecnologias e
pode servir como base para outras pesquisas quem venham a ser realizadas futuramente, sobre o
mesmo tema.
ADM_09_2019
Título: Mineração de dados sobre a inovação tecnológica relacionada à água para consumo humano
e urbano
Líder: Profa. Dra. Isabel Cristina dos Santos
Contato: isa.santos.sjc@gmail.com
Curso: PPGA - Programa de Pós-Graduação em Administração

Linha de Pesquisa: Redes Organizacionais de Inovação
Descrição do Tema:
A questão de pesquisa visa responder qual é o estado da arte em inovação tecnológica no tratamento
de água para consumo humano em regiões metropolitanas. O objetivo é identificar o estado-da-arte
na pesquisa e desenvolvimento tecnológico no tratamento de água para consumo nas grandes
metrópoles. Método: serão conduzidas pesquisas bibliométricas, mediante busca de palavras-chave
em base de dados científicos (Web of Science, Scopus e outros) nacionais e internacionais. Os
dados obtidos serão transcritos em tabelas preparadas em Word e Excel, visando a análise qualiquantitativa. O discente apoiará o levantamento sob a supervisão da proponente, em todas as etapas,
com a finalidade de introduzi-lo (a) no processo científico.
ADM_10_2019
Título: Tecnologias Digitais adotadas em PMEs da região do ABC
Líder: Profa. Dra. Isabel Cristina dos Santos
Contato: isa.santos.sjc@gmail.com
Curso: PPGA - Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Redes Organizacionais de Inovação
Descrição do Tema:
A questão de pesquisa visa responder quais tecnologias digitais são adotadas em empresas de
pequeno e médio porte da região do Grande ABC. O objetivo é identificar as tecnologias digitais
adotadas nas PMEs do Grande ABC. Método: serão conduzidas pesquisas documentais estruturadas
e entrevistas mediante roteiro estruturado. Os dados obtidos serão transcritos em Word e Excel,
visando a análise de conteúdo e aplicação de estatística descritiva. O projeto envolve a aplicação de
instrumento estruturado de coleta de dados em fontes primárias e secundárias de informação. O
discente participará de todas as etapas do projeto, com o objetivo de aproximá-lo do processo
cientifico e despertar interesse pela aplicação de ferramentas estruturadas de análise.
------------------ X -----------------ARQUITETURA
ARQ_01_2019
Título: Produção e apropriação de espaços urbanos
Líder: Prof. Me. Luis Felipe Xavier
Contato: luis.xavier@prof.uscs.edu.br
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Descrição da Pesquisa:
A presente pesquisa objetiva identificar parâmetros urbanos, sociais, culturais, econômicos e
ambientais na produção e apropriação das cidades. Verificar como as limitações de um padrão de
segregação social, urbano e territorial, reduz e apropriação dos espaços públicos, a mobilidade
social, a cultura pública e valorização das identidades e especificidades locais. Observar a
importância do intercâmbio de saberes entre realidades endógenas (brasileiras) e exógenas (latinoamericanas, europeias e orientais) que experimentam características urbanas e socioespaciais
distintas, desde o período vernacular, perceptíveis através dos padrões de produção espacial,
patrimonial, cultural e de segregação territorial, que definem a forma como se dá apropriação da
cidade pela sociedade. Contextualizar a produção e apropriação da arquitetura e de espaços urbanos
que indiquem ações socioculturais, para ampliar o alcance de atividades possíveis de serem
implantadas nos espaços públicos que melhorem a qualidade de vida, a mobilidade social e a
apropriação cultural, patrimonial e arquitetônica. A pesquisa se desenvolverá a partir de: revisão
bibliográfica; análise de mapas e dados iconográficos; registros históricos e entrevistas em campo.

ARQ_02_2019
Título: Inventário da produção de habitação de interesse social no Grande ABC
Líder: Profa. Me. Miriam Fernanda Lopes Barros Moro
Contato: arq_miriam@uol.com.br
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Descrição da Pesquisa:
Proposta de mapear e identificar a diversidade da produção arquitetônica para habitação de interesse
social implantada nas cidades que compõem o Grande ABC, a partir de 2001, até o momento sem
registro consolidado. O objetivo geral: elaborar inventário da produção habitacional de interesse
social, identificando a produção do espaço construído para moradia de acordo com as tipologias,
técnicas construtivas, morfologia da implantação e entorno. Objetivo específico: relacionar o
resultado da produção arquitetônica com a política urbana vigente no período; produzir dados e
informações a serem utilizadas nas pesquisas sobre história e regionalidade. O recorte temporal para
o levantamento, a partir de 2001, tem como fundamento a aprovação do Estatuto da Cidade, Lei
Federal nº 10.257/01, sendo este o marco regulatório para as políticas urbanas. A metodologia a ser
utilizada prevê a pesquisa documental associada à consolidação de informações coletadas com
visitas em campo.
ARQ_03_2019
Título: Espaços Públicos de Qualidade no Grande ABC
Líder: Prof. Dr. Enio Moro Junior
Contato: eniomorojunior@ig.com.br
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Descrição da Pesquisa:
A produção do espaço público no Grande ABC se estruturou a partir da expansão territorial da
industrialização do município de São Paulo, com vantagens locacionais para o padrão da produção
industrial do início do século XX: grandes áreas livres, articulação com eixos ferroviário e
rodoviário, em especial a articulação entre São Paulo e o Porto de Santos, grandes redes de
infraestrutura, como energia elétrica e gás, entre outros incentivadores. Esta realidade desafiou os
municípios e a criação de seus espaços públicos, como praças, parques, áreas centrais, áreas de
convivência, entre outros. A riqueza produzida pela indústria propiciou cidades agradáveis para a
convivência? Objetivo Geral: identificar espaços públicos qualificadas no Grande ABC a partir dos
olhares de Kevin Lynch, Jan Gehl e Flavio Villaça. Objetivo Específico: produzir um inventário
sobre os espaços públicos mais significativos do Grande ABC, identificando sua qualificação
arquitetônica e urbanística de modo a recomendar sua aplicação para futuros projetos urbanos
regionais. Recorte Temporal: espaços públicos existentes (consolidados ou não) no Grande ABC
em 2019. Metodologia: pesquisa teórica a partir de autores de referência, identificação de espaços
públicos significativos utilizados pela população, coleta de dados em campo e consolidação das
informações obtidas.
------------------ X -----------------COMPUTAÇÃO
COP_01_2019
Título: O uso de mineração de dados e machine learning para identificação de domínios de
prefeituras e uniformidade de conteúdo de suas homepages.
Líder: Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Contato: ivancaoliveira@gmail.com
Curso: Escola da Computação / PPGA - Programa de Pós-Graduação em Administração

Linha de Pesquisa: Gestão Organizacional
Pesquisa Vinculada: Avaliação de Acessibilidade dos Sítios Eletrônicos das Prefeituras
Municipais Brasileiras sob a ótica do Universal Design (Chamada Universal MCTIC/CNPq No
28/2018).
Descrição da Pesquisa:
Os domínios dos sites das prefeituras municipais do Brasil podem seguir uma norma de formação
de nomes, porém nem todos os seus endereços são conhecidos, além disso, considerando
suas homepages, é possível investigar os seus conteúdos e a relação entre eles. Nesse contexto, este
trabalho tem como objetivo utilizar técnicas de mineração de dados e machine learning para rastrear
e determinar os domínios dos sites das prefeituras municipais brasileiras na Internet e avaliar a
existência da uniformidade do conteúdo (texto e imagens) apresentado nas suas homepages. Para
alcançar esses objetivos, será realizado um estudo aprofundado do tema, de assuntos e tecnologias
necessários para resolvê-lo, além do desenvolvimento de um software que permita automatizar o
rastreamento dos domínios das prefeituras e a avaliação de suas homepages.
COP_02_2019
Título: Captura e análise de atributos de acessibilidade em portais eletrônicos de prefeituras
municipais por intermédio de mineração de dados
Líder: Prof. Dr. Carlos Eduardo Bognar
Contato: carlos.bognar@gmail.com
Curso: Escola da Computação / PPGA - Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Gestão Organizacional
Pesquisa Vinculada: Avaliação de Acessibilidade dos Sítios Eletrônicos das Prefeituras
Municipais
Brasileiras
sob
a
ótica
do Universal
Design (Chamada
Universal
MCTIC/CNPq No 28/2018)
Descrição da Pesquisa:
Observa-se que a Ciência de Dados tem sido aplicada de forma acentuada em projetos de pesquisa
científica e no meio empresarial dos mais variados segmentos, proporcionando métodos avançados
de captura, análise e visualização, para a obtenção de insights a partir de conjuntos de dados
provenientes de fontes diversificadas e em formatos variados. Nesse contexto, a proposta de
pesquisa pretende empregar técnicas de mineração de dados em ampla escala para a construção de
uma ferramenta computacional que possibilite a captura automatizada de atributos proveniente de
páginas web, que serão utilizados na proposição de métricas de avaliação da acessibilidade de sítios
eletrônicos das prefeituras municipais brasileiras, considerando os pressupostos teóricos de Design
Universal. A proposta poderá, potencialmente, contribuir com estudos sobre o emprego de novas
tecnologias na Gestão Pública, no desenvolvimento de políticas inclusivas para os cidadãos e na
ampliação de conhecimentos sobre a adoção de Big Data Analytics para a resolução de problemas e
melhoria da oferta de serviços dos governos municipais.
------------------ X -----------------COMUNICAÇÃO
COM_01_2019
Título: A temática “comunicação” nos currículos dos cursos de saúde da USCS
Líder: Prof. Dr. Arquimedes Pessoni
Contato: arquimedes.pessoni@prof.uscs.edu.br
Curso: PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Linha de Pesquisa: Gestão da Comunicação de Interesse Público

Pesquisa Vinculada: Comunicação em Saúde. Estudo do tema nos currículos das universidades
públicas de medicina de São Paulo (Projeto Fapesp 2018/03201-0)
Descrição da Pesquisa:
O projeto de pesquisa enfoca a problemática da presença/ausência de disciplinas que abordem a
temática Comunicação e Saúde nas grades dos cursos de Saúde da Universidade Municipal de São
Caetano do Sul. Importante para o bom relacionamento entre profissional da saúde e paciente, bem
como ferramenta imprescindível na humanização do atendimento preconizada pelo SUS e base para
a transmissão de informações de interesse público, a Comunicação em Saúde perpassa o conteúdo
de muitas disciplinas como elemento operacional ou apenas como ingrediente do currículo oculto
da universidade. Dessa forma, o principal objetivo desse estudo é a identificação do elemento
comunicação nas grades dos cursos de saúde, analisar quais os conteúdos propostos e construir uma
ementa que poderia agregar os meios necessários para a boa atuação dos profissionais de saúde em
relação à comunicação com os pacientes e interpares comum a todos os cursos. A metodologia será
a análise documental dos currículos dos cursos da Escola da Saúde da USCS, a saber: Medicina,
Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
COM_02_2019
Título: Cartografia interativa para jornalismo de dados no Brasil
Líder: Profa. Me. Ana Paula Borges de Oliveira
Contato: ana.oliveira@prof.uscs.edu.br
Curso: Comunicação / Jornalismo
Pesquisa Vinculada: Jornalismo de Dados no Brasil
Descrição da Pesquisa:
Problematização - Quais competências e habilidades são necessárias para o perfil do profissional de
jornalismo de dados no Brasil? Objetivos da pesquisa – caracterizar a prática do jornalismo de
dados no mercado de comunicação brasileiro; comunicar a visão atual de pesquisadores sobre a
formação em jornalismo de dados nas universidades brasileiras e mapear o estado da arte do
jornalismo de dados no Brasil por meio de uma cartografia interativa, atualizada cronologicamente
no site HTTPS://SMARTMEDIAUSERS.COM/2030-DATA-JOURNALISM/ Justificativa do
Estudo - existe uma demanda por estudos aprofundados sobre as práticas e pesquisas de jornalismo
de dados nas universidades, quem são os pesquisadores na atualidade e onde esse tema de inovação
está sendo debatido no país. Além disso, também existe uma demanda dos estudantes e
profissionais de Jornalismo por informações que detalhem o tipo de qualificação, conhecimento e
treinamento necessários para que o jornalista possa trabalhar com dados gerados no ambiente
digital. Metodologia - Entrevistas qualitativas semiestruturadas definidas com base na Grounded
Theory (Glaser e Strauss, 2008), para coleta dos dados e interpretadas a partir do uso de técnicas de
Análise de Conteúdo (Bardin, 2004).
COM_03_2019
Título: A presença de elementos da Cultura Geek no Grafite da Região do Grande ABCD
Líder: Prof. Dr. João Batista Freitas Cardoso
Contato: jbfcardoso@uol.com.br
Curso: PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Linha de Pesquisa: Produção e Recepção da Informação Pública
Pesquisa Vinculada: Personagem de HQ e Comunicação de Interesse Público (Projeto
Fapesp 2016/24486-8)
Descrição da Pesquisa:
Na década de 1970 as imagens de personagens de histórias em quadrinhos serviram como elemento
de construção da identidade de dois grupos, em princípio, distintos: os jovens artistas do grafite e os
adeptos do movimento geek. No senso comum, as pessoas que aderem aos dois grupos são

reconhecidas por características opostas: o grafiteiro, como um transgressor que se coloca em
posição contrária ao mercado e à cultura hegemônica; e o geek como um consumidor da indústria
de entretenimento. No entanto, ambos consomem os mesmos produtos simbólicos. Considerando
esse pressuposto, a pesquisa visa responder à seguinte pergunta: Como os elementos visuais que
caracterizam a Cultura Geek são utilizados por grafiteiros da Região do Grande ABCD para
questionar problemas sociais, culturais, políticos e/ou de ocupação da cidade? Para alcançar o
objetivo se realizará uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa que envolverá
levantamento bibliográfico, técnica de observação em pesquisa de campo e análise
semiótica. A pesquisa se justifica em razão da importância mercadológica, cultural e
comunicacional da Cultura Geek na contemporaneidade e do papel do grafite como forma de arte
interventora.
COM_04_2019
Título: Gênero, mídia e juventude: a relação entre o consumo midiático e violência de gênero
Líder: Dra. Rebeca Nunes Guedes de Oliveira
Contato: rebeca.oliveira@uscs.edu.br
Curso: PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Linha de Pesquisa: Produção e Recepção da Informação Pública
Pesquisa Vinculada: Gênero, comunicação e Ludicidade na abordagem da violência de gênero
entre jovens brasileiros (Chamada Universal MCTIC/CNPq No 28/2018)
Descrição da Pesquisa:
O estudo consiste em etapa integrante do projeto de pesquisa intitulado Gênero, comunicação e
Ludicidade na abordagem da violência de gênero entre jovens brasileiros, que tem como finalidade
a concepção e desenvolvimento de estratégias comunicacionais inovadoras para a abordagem da
violência entre parceiros íntimos jovens. O presente projeto objetiva desenvolver a etapa específica
de caracterizar o público-alvo quanto aos jogos de interesse e diversas mídias que consomem, com
as quais convivem e se relacionam. Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa.
O material empírico será produzido por meio de questionário e entrevista com jovens
brasileiros estudantes do Ensino Médio, nas modalidades on line e presencial. Espera-se que os
resultados venham subsidiar a concepção de estratégia lúdico-educativa específica para o
enfrentamento do fenômeno junto ao público-alvo.
COM_05_2019
Título: Os usos das Plataformas da Fundação WikiMedia na região do ABC
Líder: Prof. Dr. Liráucio Girardi Júnior
Contato: lira.sociologia@gmail.com
Curso: PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Linha de Pesquisa: Produção e Recepção da Informação Pública
Pesquisa Vinculada: Pesquisa sobre novos ambientes comunicacionais e plataformas de
colaboração (wiki)
Descrição da Pesquisa:
Essa pesquisa se insere na discussão sobre novos ambientes comunicacionais e plataformas de
colaboração (wiki). A Wikipédia, por exemplo, é definida como uma plataforma de textos
informativos, disponíveis em uma licença livre, em diversas línguas, criada por Jimmy Wales e
Larry Sanger em 15/01/2001. Elas têm, atualmente, 40 milhões de entradas em 293 línguas, sendo
mais de 5 milhões em língua inglesa. Ela faz parte de um conjunto de Plataformas da Fundação
WikiMedia. Parte da pergunta problema: Como se encontra a utilização de plataformas da Fundação
WikiMedia no registro de dados sobre a cidade de São Caetano do Sul (e do ABC)? Tem como
objetivos: 1) mapear os usos da Wikipédia, WikiMedia Commons entre outras em São Caetano do
Sul e na região do ABC e estimular o conhecimento dos princípios que orientam a produção

colaborativa do conhecimento sobre a cidade a partir dessas plataformas. A metodologia utilizada
será o desenvolvimento da pesquisa que envolve o levantamento bibliográfico sobre o tema e o
levantamento de verbetes, documentos, eventos, instituições e pessoas da cidade de São Caetano do
Sul (e do ABC) nas plataformas da Fundação.
COM_06_2019
Título: Transição de arquivos de plataformas de registro tradicionais (Hipermemo) para
plataformas Wiki (Wikimedia Commons ou Wikisource).
Líder: Prof. Dr. Liráucio Girardi Júnior
Contato: lira.sociologia@gmail.com
Curso: PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Linha de Pesquisa: Produção e Recepção da Informação Pública
Pesquisa Vinculada: Pesquisa sobre novos ambientes comunicacionais e plataformas de
colaboração (wiki)
Descrição da Pesquisa:
Discussão sobre novos ambientes comunicacionais e plataformas de colaboração (wiki) e sobre os
modos de transferência dos dados do sistema HiperMemo de Memórias da USCS para plataformas
de recursos abertos e colaborativos da Fundação WikiMedia. O problema a ser investigado é: Os
arquivos do projeto Hipermemo do Laboratório de Hipermídias do MPCOM podem ser convertidos
para arquivos abertos do projeto Wikimedia Commons e Wikisource? Quais seriam as vantagens
(em termos de comunicação de interesse público) trazidas para a sociedade e para a USCS nessa
transição? Objetivos: 1) Mapear os projetos do Hipermemo e estudar sua possível adequação aos
critérios de organização do WikiMedia Commons, Wikipédia e Wikisource da Fundação
WikiMedia; 2) Familiarizar-se com os processos de upload de arquivos, classificação e criação de
metadados dessas Plataformas. Esses estudos e atividades pretendem ampliar a possibilidade de
uma comunicação de interesse público sobre a memória e a história de vida de moradores de São
Caetano do Sul (e do ABC de um modo geral). A metodologia utilizada será a da pesquisa
documental e bibliográfica sobre a construção e transferência de acervos de bibliotecas, galerias,
arquivos e museus (projeto GLAM da Fundação WikiMedia) e o levantamento e catalogação dos
recursos do Hipermemo.
COM_07_2019
Título: Santo André Ontem e Hoje: imagens e narrativas de memórias da cidade no Facebook
Líder: Profa. Dra. Priscila F. Perazzo
Contato: prisperazzo2@gmail.com
Curso: PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Linha de Pesquisa: Gestão da Comunicação de Interesse Público
Descrição da Pesquisa:
Descrição: Atualmente se vê no Facebook muitas páginas sobre as memórias nas cidades. Ali, as
pessoas postam fotografias e histórias sobre as localidades, os episódios fotografados e as pessoas
em cenas. A partir da página Santo André Ontem e Hoje, de autoria de Maria Cláudia Ferreira, essa
pesquisa pretende responder à pergunta: Como está construída a memória da cidade de Santo André
na página do Facebook Santo André Ontem e Hoje? Para tanto, tem como objetivo Descrever a
memória da cidade de Santo André a partir das fotografias postadas na página Santo André Ontem e
Hoje, tendo os comentários dos participantes como identificadores das imagens e narrativas da
memória andreense. Propõe-se uma pesquisa documental na rede social que recolha as imagens e os
posts, organizando legendas e textos de identificação de cada imagem a partir das narrativas dos
próprios comentários. Juntamente com a autora da página, pretende-se organizar as imagens e as
histórias sobre a memória da cidade de Santo André, contada pelos participantes da rede social e
produzir, ao final, um livro na ser publicado na coleção Memórias do ABC, da USCS.

COM_08_2019
Título: Memo Wiki Pin: Lembranças das Cidades do ABC
Líder: Profa. Dra. Priscila F. Perazzo
Contato: prisperazzo2@gmail.com
Curso: PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Linha de Pesquisa: Gestão da Comunicação de Interesse Público
Pesquisa Vinculada: Pesquisa sobre novos ambientes comunicacionais e plataformas de
colaboração (wiki), liderada pro Dr. Liraucio Girardi Jr.
Descrição da Pesquisa:
Com base no sistema HiperMemo – Acervo Hipermídia de Memórias da USCS, formado por
relatos de histórias de vida registrados em audiovisual é possível preparar conteúdo para um mapa
virtual, georreferenciado, de localidades das cidades do ABC lembradas por moradores das três
cidades e inseri-lo em novos ambientes comunicacionais e plataformas de colaboração (wiki).
Parte-se, assim, do seguinte problema: Quais localidades das cidades do ABC, lembradas pelos
entrevistados, cujos registros fazem parte do HiperMemo podem ser trabalhadas como conteúdo
para a plataforma Wiki? Tem como objetivos: 1) Identificar as localidades das cidades do ABC,
lembradas pelos entrevistados, cujos registros fazem parte do HiperMemo; 2) Produzir conteúdo
para o mapa georrerenciado a parir da linguagem da Wiki. Para tal, pretende-se identificar
localidades a partir das narrativas da memória, descrever as localidades rememoradas, produzir e
coletar imagens e identificar os locais num mapa da região. Metodologia da Pesquisa Documental,
com técnicas de análise de conteúdo e uso de software NVivo.
COM_09_2019
Título: O que já se produziu de conhecimento acerca de uma programação regional de Televisão
Líder: Prof. Dr. Silvio A. Minciotti
Contato: silvio.minciotti@uscs.edu.br
Curso: PPGCOM – Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Linha de Pesquisa: Gestão da Comunicação de Interesse Público
Descrição da Pesquisa:
A programação regional de uma emissora de televisão assume absoluta importância no
aprimoramento das práticas sociais, de cidadania, de interação e inclusão da população por ela
atingida. A sensação de pertencimento também é influenciada por tudo aquilo que é levado ao
conhecimento de uma determinada população, acerca do que acontece em sua cidade ou região.
Assim, conhecer o que já se produziu com relação a esse tema é poder identificar os aspectos mais
desejáveis de uma programação de TV com essa característica regional. Problema de Pesquisa:
Qual foi o conhecimento já produzido na academia acerca de Programação Regional de Televisão?
Objetivo: Identificar a produção acadêmica relativa ao tema Programação Regional de Televisão.
Metodologia: levantamento bibliográfico com o intuito de estudar as circunstâncias que se destacam
com relação ao tema e pesquisa bibliométrica voltada a analisar criticamente os conteúdos dos
textos identificados. Os alvos serão as publicações acadêmicas em língua portuguesa acerca do
termo “programação regional de televisão”, nas bases científicas com maior reconhecimento
acadêmico da área de Ciências Sociais Aplicadas (Proquest, Web of Science, Capes, Scopus, Scielo
e Spell) e, também, os anais dos eventos científicos mais significativos.
COM_10_2019
Título: Design Visual: a Interconexão da Estética das Tradições Ocidentais e o Design
Contemporâneo do Japão
Líder: Profa. Dra. Marina Jugue Chinem
Contato: marinajugue@gmail.com
Curso: Comunicação / Publicidade e Propaganda

Descrição da Pesquisa:
Os estudos japoneses, a singularidade e a grandiosidade do intercâmbio de ideias em torno das
relações literárias, sociais, artísticas e culturais entre Brasil e Japão acolhem os desdobramentos
revelados nas mais diferentes formas de expressão científica, constituindo-se em verdadeiro convite
a diferentes possibilidades e interconexão na estética e o design visual no ocidente. Os múltiplos
olhares da cultura japonesa: multiplicidade e contemporaneidade, das artes japonesas,
transfigurações culturais, tradição e influências, inovação, costumes, singularidades e
convergências. Constroem outras referências na construção variadas linguagens na comunicação e
design visual na tradição ocidental contemporânea. Pesquisar como a estética e design do Japão e
suas interconexões com a arte contemporânea ocidental, estabelecem novas estéticas e outros
códigos não verbais na comunicação visual. Estudar as possibilidades e variantes com a utilização
da metodologia empírica e bibliográfica. A expectativa é ampliar novos olhares e rumos no
contexto no design visual na comunicação desde os meios impressos aos digitais, produtos,
embalagem, jogos, educação, música e literária.
COM_11_2019
Título: O Design Visual na Comunicação para a Transformação no Empreendedorismo Social e
Sustentabilidade
Líder: Profa. Dra. Marina Jugue Chinem
Contato: marinajugue@gmail.com
Curso: Comunicação / Publicidade e Propaganda
Descrição da Pesquisa:
Atualmente há uma crescente preocupação com o homem e a responsabilidade social. O
empreendedorismo social está associado à inovação e, principalmente na área da comunicação
requer a capacidade de antecipar oportunidades ou uma boa ideia. A combinação do tema agregado
ao trabalho dos profissionais da comunicação remete a um futuro promissor e irreverente.
Identificar os elementos e meios comunicacionais sobre o tema da responsabilidade social assumem
relevância para as pessoas, para as empresas e marcas. A pesquisa tem por objetivo estudar e
analisar o design visual, os códigos verbais e não verbais a serem utilizados neste composto
comunicativo. A estética e o design aplicados na comunicação utilizam-se do canal visual para
transmissão de mensagens com os elementos dos princípios da gramática visual: linha, cor, textura,
grid, forma, tipografia, imagem, movimento, ritmo e proporção. Estudar a gama de possibilidades e
suas variantes nas formas de comunicação com a utilização da metodologia empírica analítica e
bibliográfica. O olhar nas abordagens nesta comunicação participativa, dialógica e transformadora,
que envolvem as pessoas nas experiências e práticas sustentáveis de cidadania, na gestão nos
processos de comunicação onde se ampliam possibilidades reais na comunicação social.
COM_12_2019
Título: A telenovela “Órfãos da Terra” (TV Globo, 18h, 2019) e a representação dos imigrantes
refugiados sírios no Brasil: um estudo da ficção televisiva e registro de diferentes ressonâncias
dialógicas
Líder: Profa. Dra. Daniela Jakubaszko
Contato: ocadani@yahoo.com
Curso: Comunicação /Jornalismo, RTVI, Publicidade e Propaganda
Pesquisa Vinculada: Temas de interesse público na telenovela brasileira: ressonâncias dialógicas
de cenas escolhidas de “Órfãos da Terra”
Descrição da Pesquisa:
Este projeto pretende contribuir para um estudo sobre as ressonâncias dialógicas produzidas a partir
da exibição da próxima telenovela das 18h00, de Duca Rachid e Thelma Guedes, a ser exibida pela
TV Globo, “Órfãos da Terra”, cujo núcleo dramático protagonista trabalha com a representação de

imigrantes refugiados sírios no Brasil. Para tanto, considerando a telenovela brasileira como gênero
discursivo, documento de época e lugar de memória coletiva, por meio de uma perspectiva
dialógica de investigação (Bakhtin, Motter, Jakubaszko) articulada aos principais conceitos da
Teoria das Mediações e Estudos de Recepção (Martín-Barbero, Lopes, Fígaro), serão realizadas as
seguintes etapas: (1) estudo e descrição da narrativa da telenovela e aspectos de construção de
roteiro (Bakhtin, Comparato, Field, McKee); (2) clipagem sobre a produção e sobre os temas de
interesse público presentes na ficção; (3) levantamento e registro de possíveis ressonâncias
dialógicas produzidas na mídia em geral e nas redes sociais; (4) auxílio técnico na gravação, edição
e transcrição de entrevistas realizadas pela professora orientadora com espectadores da telenovela.
COM_13_2019
Título: O cronotopo do evolucionismo no roteiro audiovisual: os conceitos darwinistas e
neodarwinistas em ‘2001, Uma Odisséia no Espaço’, ‘Planeta dos Macacos’ e ‘Interestelar’.
Líder: Profa. Dra. Daniela Jakubaszko
Contato: ocadani@yahoo.com
Curso: Comunicação /Jornalismo, RTVI, Publicidade e Propaganda
Descrição da Pesquisa:
Este projeto pretende refletir sobre a representação de conceitos científicos em filmes de ficção
científica de grande bilheteria. A atividade científica sempre esteve representada no cinema e
aparece tanto como ameaça quanto como salvação da espécie humana. Em todos os casos, a
representação dos conceitos científicos entrelaça a percepção de ciência vigente no presente
histórico e a progressão das ações no roteiro. Dentre os diversos paradigmas e conceitos científicos
presentes no cinema, destacam-se as concepções evolutivas. O objetivo desta pesquisa é observar a
representação de conceitos evolutivos, darwinistas e neodarwinistas, e sua função para os roteiros,
em três filmes: 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) de Stanley Kubrick; Planetas dos Macacos:
O Confronto (2014) do diretor Matt Reeves; e Interestelar (2014) de Christopher Nolan. Para apoiar
a análise, será feito um estudo do gênero ficção científica (Tudor, Nogueira) e a observação e
análise da formação dos cronotopos e dos processos de interdiscursividade (Bakhtin, Stam, Mitell)
nos roteiros audiovisuais selecionados (McKee, Field, Comparato).
COM_14_2019
Título: Phubbing: uma análise sobre as tensões entre as mídias móveis e as interações face a face
Líder: Prof. Dr. Alan César Belo Angeluci
Contato: aangeluci@gmail.com / alan.angeluci@prof.uscs.edu.br
Curso: PPGCOM - Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Linha de Pesquisa: Produção e Recepção da Informação Pública
Descrição da Pesquisa:
A pesquisa visa investigar o fenômeno “phubbing” – ato de ignorar ou desprezar alguém em razão
da presença de um smartphone – a partir da teoria do deslocamento de mídia. A partir dos dados
consolidados da pesquisa entre 2017 e 2018, serão entrevistados pais de jovens de cinco grandes
cidades brasileiras, com o objetivo de identificar percepções sobre o comportamento dos filhos com
relação aos tipos de conteúdo digital que são consumidos e/ou produzidos durante o ato de
phubbing e por que. A proposta está ancorada no Projeto CNPq Universal (424802/2016-3) do
orientador.
COM_15_2019
Título: Memória da socialização racial e afetiva de feministas negras
Líder: Prof. Dr. Fernando Luiz Monteiro de Souza
Contato: flms@uol.com.br
Curso: Comunicação /Jornalismo, RTVI, Publicidade e Propaganda

Descrição da Pesquisa:
No debate contemporâneo da sociedade brasileira sobre a negritude e o feminismo, a temática do
empoderamento das feministas negras alcançou destaque nos diferentes fóruns acadêmicos e nos
veículos de comunicação social. Inúmeros são os relatos que tornaram visíveis a experiência de luta
política dessas mulheres negras e suas organizações. No entanto, poucas abordagens têm
investigado sobre os processos de socialização racial e afetiva que conformam o seu processo
identitário da negritude e do feminismo. Por isso, essa proposta tem o objetivo analisar por meio da
história oral os relatos afetivos das feministas negras engajadas em movimentos sociais e políticos
na região do Grande ABC. Procura-se aqui compreender como essas ativistas articulam em suas
narrativas os elementos da interação afetiva baseada no reconhecimento da aparência étnico-racial
da negritude.
COM_16_2019
Título: Raça e gênero em comunidades virtuais do ativismo negro e feminista
Líder: Prof. Dr. Fernando Luiz Monteiro de Souza
Contato: flms@uol.com.br
Curso: Comunicação /Jornalismo, RTVI, Publicidade e Propaganda
Descrição da Pesquisa:
As redes sociais digitais são importantes recursos de comunicação política dos movimentos sociais
contemporâneos para propagar a luta pelo reconhecimento de diferenças. Sobretudo, as narrativas
digitais que por meio da abordagem interseccional articulam diferenças como raça, gênero,
orientação sexual e origem para enfrentar os mecanismos de opressão, exploração e exclusão que
atuam sobre os indivíduos ou coletividades. Por isso, o objetivo dessa proposta e o de investigar as
representações sociais, os recursos, as práticas: discursivas, sonoras e imagéticas; criados a partir da
interseccionalidade de raça e gênero. Para essa finalidade, se fará uso do levantamento bibliográfico
sobre o tema e do recurso metodológico da observação de campo em comunidades virtuais
antirracistas e feministas da região do grande ABC.
------------------ X -----------------DIREITO
DIR_01_2019
Título: Contratos Administrativos de Infraestrutura
Líder: Prof. Me. Robinson Nicácio de Miranda
Contato: nicacio-prof@uscs.edu.br
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
Ao analisar a economia de um país é importante que sejam observadas algumas variáveis, dentre
elas o pleno funcionamento do setor de infraestrutura. Considerando a sinalização governamental
para o investimento em concessões e parcerias cada vez mais frequente, o direito da infraestrutura
desponta como uma área em ascensão, sendo relevante examiná-lo à luz do setor público e privado
na medida em que há efeitos jurídicos que decorrem da consolidação de contratos administrativos
de alta complexidade e diferidos no tempo. Com efeito, a presente proposta de investigação leva em
consideração a uma reflexão acerca da especificidade das contratações públicas, em especial as de
infraestrutura, assim como seus modernos mecanismos de solução preventiva e repressiva de
conflitos, desdobramentos de responsabilidade nas fases pré-contratual, de execução contratual e
pós-contratual. Pretende-se analisar os regimes jurídicos relativos às concessões e ao regime
diferenciado de contratações para a partir da identificação desses disciplinamentos jurídicos,
investigar, especificamente, um tipo de contratação de infraestrutura: portuária ou aeroportuária.

DIR_02_2019
Título: Contratos Administrativos de Infraestrutura: Aspectos Jurídicos da Lei de Improbidade e da
Lei Anticorrupção
Líder: Prof. Me. Robinson Nicácio de Miranda
Contato: nicacio-prof@uscs.edu.br
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
Considerando o estudo e a projeção do direito da infraestrutura no cenário contemporâneo, a
presente proposta de investigação pretende avaliar, a partir do regime jurídico das concessões
administrativa e patrocinada, formas legalmente previstas PPP, como se dá o alinhamento jurídico
para a realização do controle jurisdicional no âmbito da formação, execução e conclusão dos
contratos administrativos de infraestrutura, tudo à luz da Lei de Improbidade Administrativa e Lei
Anticorrupção. Objetiva-se, portanto, realizar uma pesquisa jurisprudencial de abrangência nacional
englobando tanto a justiça estadual quanto a justiça federal, excluída a jurisdição superior especial
(STJ) e jurisdição superior constitucional (STF) de modo que seja possível o levantamento de dados
acerca da judicialização dos contratos de infraestrutura com vistas ao controle da administração
pública e seus parceiros.
DIR_03_2019
Título: A Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul e os direitos fundamentais
Líder: Prof. Dr. Antonio Celso Baeta Minhoto
Contato: antonio@baetaminhoto.com.br
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
A ideia é levar o aluno a, inicialmente, colher informações objetivas sobre a Guarda Civil
Municipal de São Caetano do Sul, constatando suas principais funções, limites, características de
atuação, para, numa segunda fase, analisar a efetiva dinâmica dessa instituição no município de São
Caetano do Sul, verificando que tipo de interação ocorre entre a instituição em foco e a população,
especialmente na questão criminal. Numa terceira fase, o aluno irá analisar os dados colhidos,
habilitando-o a concluir de modo crítico se a instituição analisada efetivamente observa ou não os
direitos fundamentais da população com quem interage.
DIR_04_2019
Título: Perfil das prisões ocorridas no município de São Caetano do Sul no ano de 2018
Líder: Prof. Dr. Antonio Celso Baeta Minhoto
Contato: antonio@baetaminhoto.com.br
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
Descrição do Tema: A ideia é levar o aluno a, inicialmente, colher informações objetivas sobre as
prisões ocorridas em São Caetano do Sul no ano de 2017, englobando aí as prisões temporárias,
preventivas, em flagrante e por captura (condenado/foragido), analisando estes dados e observando
qual o nível e a qualidade de respeito aos direitos fundamentais detectáveis em tais prisões e nos
procedimentos oficiais subsequentes (audiência de custódia, boletim de ocorrência, inquérito
policial, audiências judiciais).
DIR_05_2019
Título: Análise Criminal dos Indicadores de Furtos e Roubos de Veículo no Grande ABC
Líder: Prof. Me. David Pimentel Barbosa de Siena
Contato: david.siena@uscs.edu.br
Curso: Direito

Pesquisa Vinculada: Observatório de Segurança Pública da USCS
Descrição da Pesquisa:
Terá como objeto a análise criminal dos indicadores furtos e roubos de veículo no Grande ABC.
Serão comparadas as taxas dos crimes entre períodos anteriores e posteriores, numa tentativa de
compreender se houve variação das taxas e quais dinâmicas criminais foram engendradas. Será
elaborado um levantamento dos dados oficiais sobre as taxas de crimes, se valendo dos dados
oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em linhas gerais, serão
utilizados dados quantitativos para fazer uma descrição e uma análise qualitativa, comparativa
desses dados oficiais da pasta de segurança pública estadual e que darão suporte argumentativo para
a compreensão crítica do objeto e dos seus efeitos nas agências de controle e nas dinâmicas
criminais. A pesquisa partirá, portanto, das estatísticas criminais produzidas no Estado de São
Paulo. O primeiro passo consiste em coletar dados dos crimes praticados no período eleito. As
estatísticas podem ser encaradas como um dos modos de tornar compreensível e controlável as
populações, viabilizam a governança e a formação de subjetividades.
DIR_06_2019
Título: Estudo sobre o perfil das vítimas e dos agressores sexuais no Grande ABC
Líder: Prof. Me. David Pimentel Barbosa de Siena
Contato: david.siena@uscs.edu.br
Curso: Direito
Pesquisa Vinculada: ao Observatório de Segurança Pública da USCS
Descrição da Pesquisa:
Essa pesquisa terá como objeto o estudo sobre o perfil das vítimas e dos agressores sexuais no
Grande ABC. Nos últimos anos, as taxas de crimes sexuais cresceram consideravelmente na nossa
região. A título de exemplo, em 2018, a taxa de estupros aumentou mais de 11% em comparação ao
ano anterior. Assim sendo, com vistas a melhor compreender este problema público, faz-se
necessário identificar eventuais perfis das vítimas e dos agressores sexuais, com a finalidade de que
possam sofrer eventual intervenção de políticas públicas. Serão comparadas as taxas dos crimes
entre períodos anteriores e posteriores, numa tentativa de compreender se houve variação das taxas
e quais dinâmicas criminais foram engendradas. Será elaborado um levantamento dos dados oficiais
sobre as taxas de crimes, se valendo dos dados oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo. Em linhas gerais, serão utilizados dados quantitativos para fazer uma
descrição e uma análise qualitativa, comparativa desses dados oficiais da pasta de segurança pública
estadual e que darão suporte argumentativo para a compreensão crítica do objeto e dos seus efeitos
nas agências de controle e nas dinâmicas criminais.
DIR_07_2019
Título: Teoria e Prática dos Princípios do Direito Empresarial
Líder: Prof. Dr. Daniel Bushatsky
Contato: daniel.bushatsky@uscs.edu.br
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
O presente projeto de pesquisa visa aprofundar o estudo acerca das questões que envolvem o tema
dos princípios do direito empresarial, inclusive no projeto de Código Comercial, e a incidência
prática destas normas jurídicas, sua interpretação e extensão, seja na doutrina, seja na prática. O
tema também se relacionará com os princípios do Direito Processual Civil, realizando estudos com
base na legislação, doutrina e jurisprudência nacional e internacional.

DIR_08_2019
Título: Autonomia Patrimonial da Pessoa Jurídica (Desconsideração da Personalidade Jurídica)
Líder: Prof. Dr. Daniel Bushatsky
Contato: daniel.bushatsky@uscs.edu.br
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
O presente projeto de pesquisa visa aprofundar o estudo acerca das questões que envolvem o tema
de desconsideração da personalidade jurídica (desconsideração da autonomia da pessoa jurídica). O
tema também se relacionará com os princípios do Direito Processual Civil e Direito Empresarial.
Ainda, visa estudar as várias formas que a desconsideração pode ocorrer visando proteger os
interesses dos credores, devedor e sociedade, realizando estudos com base na legislação, doutrina e
jurisprudência nacional e internacional.
DIR_09_2019
Título: Conhecimento ou Reconhecimento dos Direitos Autorais por parte dos estudantes
ingressantes na Universidade, no curso de Direito, quanto à confecção dos trabalhos acadêmicos
Líder: Profa. Me. Carla Cristina Vecchi
Contato: carla.vecchi@uscs.edu.br
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
Pretende-se empreender pesquisa acerca dos Direitos Intelectuais, especificamente os Direitos
Autorais, particularmente no que tange às questões que envolvem o problema do plágio na
confecção de trabalhos acadêmicos. Buscar-se-á mensurar junto às turmas de ingressantes no curso
de Direito, na Universidade, o conhecimento ou reconhecimento quanto aos direitos autorais
quando da confecção dos trabalhos acadêmicos. É de conhecimento do estudante ingressante no
curso de Direito, na Universidade, a existência de legislação protetiva dos direitos autorais (lei n.
9610/98) quanto à confecção dos trabalhos acadêmicos? Ao fazer um trabalho acadêmico, o
estudante, ao utilizar obras, o faz atentando-se aos direitos do autor? O estudante tem conhecimento
do que vem a ser o plágio, os tipos de plágio e quais as consequências jurídicas? Depara-se com
inúmeros casos de plágio, gerando reprovação aos estudantes. Pretende-se, assim, mensurar o
conhecimento acerca do assunto a fim de sugerir-se ações de conscientização quanto à lei e a
postura que se espera de um acadêmico. Metodologia: pesquisa em fontes secundárias por meio da
coleta de referenciais teóricos, além da pesquisa de campo em fontes primárias, tendo os alunos
como sujeitos da pesquisa que utilizará o questionário como instrumento de coleta, constituindo-se
pesquisa quantitativa.
DIR_10_2019
Título: Direito à saúde e judicalização no Município de São Caetano do Sul : limites e
possibilidades para a gestão das políticas públicas sanitárias
Líder: Profa. Dra. Gabrielle Kölling
Contato: gabrielle.kolling@prof.uscs.edu.br
Descrição da Pesquisa:
O direito à saúde é pauta de diferentes discussões e demandas. É necessário observar que toca ao
Estado (nas dimensões dos Municípios, Estados, Distrito Federal e União) concretizar o direito à
saúde via políticas públicas. As possibilidades de pleito em relação à saúde são vastas. Nota-se que
o direito subjetivo à saúde pode ser exercido via demanda judicial, seja para solicitar uma prestação
contida em políticas públicas implementadas ou para implementar as referidas políticas ou para
demandas específicas. Assim, pergunta-se: quais são os impactos financeiros dos gastos com
judicialização da saúde no Município de São Caetano do Sul e os seus possíveis desdobramentos na
gestão das políticas públicas de saúde? O objetivo geral é analisar o direito à saúde no contexto da

judicialização da saúde no município em marco temporal a ser definido e suas consequências na
gestão das políticas públicas. A Universidade de São Caetano do Sul – USCS, no ano de 2018,
integra a proposta “Acolhe SUS”, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, o que justifica a
reunião de atores envolvidos na seara de saúde para enfrentar o tema. A metodologia será a revisão
de literatura para definição do núcleo do direito à saúde no contexto da teoria do Estado, bem como
definição do marco teórico a ser utilizado; metodologia quanti-quali para o mapeamento dos casos
de judicialização e posterior análise.
DIR_11_2019
Título: A liberdade de expressão e a internet à luz dos direitos humanos
Líder: Profa. Dra. Daniela Bucci
Contato: daniela.bucci.db@gmail.com
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
Estudar a liberdade de expressão e a internet à luz dos direitos humanos. Objetivos, problemas e
justificativa: analisar a efetivação da liberdade de expressão no direito brasileiro à luz dos direitos
humanos. Especificamente, analisar os conflitos decorrentes da proteção da liberdade de expressão
decorrentes da existência de outros direitos tais como o direito à privacidade, intimidade ou imagem
nos meios de comunicação social. Considerando a realidade recente das mídias sociais, em período
eleitoral, por exemplo, trata-se de tema atual e relevante. Método de pesquisa: o foco da pesquisa
será a análise da efetivação da liberdade de expressão no direito brasileiro à luz dos direitos
humanos, nos tempos de internet. A pesquisa será realizada com base na sistematização de teorias
existentes sobre o tema, comparando, sempre que possível, a teoria à situações práticas (inclusive
na jurisprudência).
DIR_12_2019
Título: A plena proteção do direito à igualdade e à autodeterminação do indivíduo na efetivação do
princípio da dignidade da pessoa humana
Líder: Profa. Dra. Daniela Bucci
Contato: daniela.bucci.db@gmail.com
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
Estudo da proteção do direito à igualdade e à autodeterminação do indivíduo na efetivação do
princípio da dignidade da pessoa humana. Objetivos, problema e justificativa: analisara importância
do respeito aos princípios da igualdade e da autodeterminação como instrumento de efetivação
do Princípio da Dignidade Humana. Especificamente, ao proteger os princípios da igualdade e
autodeterminação do indivíduo é possível atender ao fundamento axiológico dos direitos humanos,
qual seja a dignidade humana. Questões sobre os direitos sexuais e reprodutivos, discriminação de
gênero e religiosa e até questões ambientais e os direitos que entram em conflito e que surgem
de relações entre indivíduos e grupos, ainda requerem muita pesquisa e debate. Daí a relevância de
estudar o tema com o recorte da proteção dos direitos humanos. Método de pesquisa: análise da
efetivação do princípio da igualdade e autodeterminação como instrumento de proteção do princípio
da dignidade humana. A pesquisa será realizada com base na sistematização de teorias existentes
sobre o tema, comparando, sempre que possível, a teoria à situações práticas (inclusive na
jurisprudência).
DIR_13_2019
Título: Juros no Direito Brasileiro
Líder: Profa. Me. Taís Cecília dos Santos Lima de Clares
Contato: taiscecilia@terra.com.br

Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
Os juros são um importante instrumento para a economia mundial. Eles servem tanto para
remunerar o empréstimo de capital quanto para compensar o atraso no pagamento de uma dívida.
São portanto, duas as espécies de juros contempladas na legislação brasileira: juros remuneratórios
e juros compensatórios. A presente pesquisa pretende investigar o que estabelece a legislação
brasileira para os juros. Há limites para a fixação de taxas? De que forma podem ser cobrados? Qual
a periodicidade para as cobranças? Admite-se a cobrança de juros capitalizados? Estas e outras
questões serão objeto de investigação. Justificativas: o tema objeto da pesquisa tem forte impacto
social posto permear todas as relações econômicas. Desde o contrato mais simples de compra e
venda até os investimentos complexos envolvendo grandes empresas e até mesmo o Estado, todos
os negócios jurídicos patrimoniais celebrados pelas pessoas são impactados pelo regime dos
juros. Metodologia: a pesquisa é essencialmente documental, na modalidade de pesquisa de
compilação, envolvendo, levantamento bibliográfico e jurisprudencial, com a consequente leitura,
organização e fichamento de textos.
DIR_14_2019
Título: Propriedade Intelectual: o conflito entre nome empresarial, marca e nome de domínio e suas
consequências jurídicas
Líder: Profa. Dra. Cinira Gomes Lima Melo
Contato: ciniramelo@uscs.edu.br
Curso: Direito
Descrição da Pesquisa:
O estudo proposto abordará a proteção jurídica da atividade empresarial sob a ótica da propriedade
intelectual e dos institutos: o nome empresarial, a marca e o nome de domínio e, por
consequência, os conflitos existentes entre eles. Objetiva-se estudar o conteúdo da legislação
relativa à propriedade intelectual aplicada ao nome empresarial, à marca e ao nome de domínio.
Como objetivo específico, analisar as situações de conflito entre tais institutos e as orientações
jurisprudenciais sobre o tema. Justifica-se o estudo em razão da legislação nacional
vigente permitir que a mesma expressão comercial seja utilizada por empresários distintos com
natureza de nome empresarial, marca ou nome de domínio, o que pode causar prejuízos aos
próprios empresários e aos consumidores, na medida em que, podem ser induzidos a erro na
aquisição de produtos ou serviços. A pesquisa será aplicada, já que, específica para a área do
Direito, mas com reflexos no estudo da atividade empresarial. Trata-se de pesquisa
exploratória realizada à luz da farta doutrina e da jurisprudência existentes sobre o tema.
------------------ X -----------------ECONOMIA
ECO_01_2019
Título: Acessibilidade em web sites: uma revisão sistemática da literatura
Líder: Prof. Dr. Lucio Flávio da Silva Freitas
Contato: lucioffreitas@yahoo.com.br
Curso: Economia/ PPGA – Programa de Pós-Graduação em Administração
Linha de Pesquisa: Gestão para o desenvolvimento e regionalidade
Pesquisa Vinculada: Avaliação de Acessibilidade dos Sítios Eletrônicos das Prefeituras
Municipais
Brasileiras
sob
a
ótica
do Universal
Design (Chamada
Universal
MCTIC/CNPq No 28/2018).

Descrição da Pesquisa:
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há mais de 116 milhões de
pessoas conectadas à internet no Brasil. O potencial de prestação de serviços públicos online é
imenso, com benefícios como a redução de custos e o aumento da cobertura dos serviços. Para
tanto, é fundamental que os sítios eletrônicos sejam acessíveis, evitando-se a exclusão de parcela
significativa e, muitas vezes, vulnerável, da população; daí a profusão de técnicas de medição do
grau de acessibilidade e de publicações acadêmicas que divulgam seus resultados. Este projeto
propõe uma revisão sistemática dessa literatura e produção de meta dados, com o objetivo de
aproximar o grau de acessibilidade dos sítios eletrônicos brasileiros, sobretudo aqueles do setor
governamental, a partir da literatura publicada. O projeto de Iniciação Científica fará parte do
projeto “Avaliação da acessibilidade dos sítios eletrônicos das prefeituras municipais brasileiras sob
a ótica do Universal Design”, desenvolvido Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA)
e aprovado em edital junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
ECO_02_2019
Título: Trajetórias de Criação de “Startups”: Uma Análise do Papel da “Lean Startup” na Região
Metropolitana de São Paulo
Líder: Prof. Me. Ivan Prado Silva
Contato: ivanpradobr@yahoo.com.br
Curso: Economia
Descrição da Pesquisa:
A criação de “startups” se converteu em componente importante do processo de desenvolvimento
econômico em diferentes localidades. A partir da publicação da obra Lean Startup (Ries, 2012), o
percurso para a criação de “startups” passou a contar com a possibilidade uma metodologia
significativamente diferenciada das tradicionais ferramentas de planejamento estratégico. O
problema desta pesquisa é responder quais os elementos da Lean Startup estiveram presentes na
trajetória de criação de “startups” na Região Metropolitana de São Paulo, entre 2015-2018.
O objetivo é identificar quais destes elementos são verificados nos processos de criação de
“startups” e como esta presença ocorreu. Sua relevância está diretamente relacionada
com a perspectiva de que um maior conhecimento sobre a trajetória de criação de startups pode
estimular o espírito empreendedor e facilitar o surgimento de iniciativas melhor articuladas e
estruturadas em universidades e instituições de fomento, com vistas a ampliar as possiblidades de
surgimento de novas “startups”. A pesquisa caracteriza-se como estudo exploratório, em
questionário estruturado a ser respondido por gestores de empresas da Região Metropolitana de São
Paulo, relacionadas nos dados da Associação Brasileira de Startups – Abstartups.
------------------ X -----------------EDUCAÇÃO FÍSICA
EDF_01_2019
Título: Inovação, Envelhecimento & Games: capacidade funcional, qualidade de vida e função
cognitiva de idosos que participam de programa de exercícios físicos
Líder: Prof. Dr. Carlos Alexandre Felício Brito
Contato: carlos.brito@uscs.edu.br
Curso: Escola da Saúde/Educação Física
Descrição da Pesquisa:
O envelhecimento é um processo que afeta todas as pessoas de forma lenta e gradativa, ocasionando
desequilíbrio e restrições para execução das atividades da vida diária (AVD), bem como na sua

Qualidade de Vida (QV). Um outro aspecto verificado e que merece atenção em pesquisas futuras,
devido ao novo contexto educacional e participação ativa em nossa sociedade devido a expectativa
de vida, seria verificar o quanto que esta capacidade funcional poderia ser preservada nos idosos e o
quanto que ela possa refletir na manutenção ou no ganho das capacidades cognitivas (atenção e
memória) utilizando-se de games (p.e., https://www.lumosity.com/). Portanto, algo que poderia
fortalecer o paradigma da capacidade funcional como componente do modelo de saúde a esta
população. O estudo tem em sua natureza o delineamento quase experimental (ex post facto) sendo
considerado transversal, descritivo e correlacional (Thomas, Nelson, e Silverman, 2012). Como
objetivo geral pretende-se determinar o perfil da capacidade funcional e da qualidade de vida de
idosos que praticam exercícios físicos e relacioná-los as capacidades cognitivas (atenção e
memória) utilizando-se de games.
EDF_02_2019
Título: Treinamento com Realidade Virtual (RV) para pessoas com Paralisia Cerebral para melhora
do déficit de equilíbrio em praticantes de esportes.
Líder: Prof. Dr. José Ricardo Auricchio
Contato: prof.auricchio@hotmail.com
Curso: Educação Física – Diretoria da Saúde
Descrição da Pesquisa:
Sabe-se que quase todas as pessoas com Paralisia Cerebral têm déficit de equilíbrio que dependendo
do tipo de PC pode ser em maior ou menor grau. A prática esportiva auxilia na melhora da
estabilização postural e consequentemente o equilíbrio. Nosso projeto visa verificar a influência da
prática do esporte através de realidade virtual no equilíbrio das pessoas com Paralisia Cerebral. Para
isso vamos avaliar as capacidades físicas (força e equilíbrio) e a biomecânica da marcha de pessoas
com paralisia cerebral praticantes dos esportes como bocha e futebol de sete. Propomos uma
pesquisa experimental, transversal com 20 sujeitos que praticam esportes, sendo que 10 farão o
protocolo de RV utilizando-se o vídeo game wii e sua plataforma de equilíbrio e 10 farão atividades
de equilíbrio em bosu sem RV. Serão realizadas 16 sessões sendo duas sessões por semana e oito
semanas de intervenção. As avaliações de equilíbrio serão realizadas antes, durante e depois das
sessões.
EDF_03_2019
Título: Eletroestimulação muscular como auxílio a prática esportiva para pessoas com lesão
medular
Líder: Prof. Dr. José Ricardo Auricchio
Contato: prof.auricchio@hotmail.com
Curso: Educação Física – Diretoria da Saúde
Descrição da Pesquisa:
Pessoas com lesão medular a nível de tetraplegia e tetraparesia incompleta tem pouco movimento
de membros inferiores e superiores e sem a estimulação do movimento perdem massa muscular e
óssea, sendo a estimulação dessas áreas a cargo das sessões de fisioterapia. Nosso projeto visa
utilizar a eletroestimulação muscular para melhorar a funcionalidade dos membros superiores
auxiliando a participação em práticas esportivas como handbike e bocha. Propomos uma pesquisa
experimental, transversal com 10 pessoas com deficiência física com lesão medular entre C4 e C7
sendo 5 grupo controle sem eletro estimulação e 5 grupo treinado com eletroestimulação. Serão
realizadas 12 sessões de eletroestimulação com 15 a 20 min de duração antes da prática esportiva
que será realizada por uma hora, duas vezes por semana durante seis semanas. Serão avaliadas,
força, funcionalidade, aprendizagem motora e padrão de movimentos.

EDF_04_2019
Título: Relação da carga interna e da carga externa em jovens atletas e não atletas
Líder: Prof. Dr. Daniel Leite Portella
Contato: daniel.portella@uscs.edu.br
Curso: Educação Física
Descrição da Pesquisa:
Realizar mensurações da carga interna através de diferentes ferramentas e em momentos de
diferentes aplicações de cargas externas. Dessa forma pretende-se verificar as distintas respostas das
sessões de treinos no desempenho e na recuperação de jovens atletas e não atletas e entender
diversas possibilidades de ajuste das cargas para melhorar o rendimento.
EDF_05_2019
Título: Dinâmica da composição corporal em crianças e adolescentes: Papel do gênero e da
maturação biológica
Líder: Prof. Dr. Daniel Leite Portella
Contato: daniel.portella@uscs.edu.br
Curso: Educação Física
Descrição da Pesquisa:
Verificar como a composição corporal (massa livre de gordura e massa gorda) se modifica durante
o processo de crescimento na criança e de maturação biológica no adolescente. Além disso, quais as
diferenças entre os gêneros nesse comportamento.
------------------ X -----------------EDUCAÇÃO
EDU_01_2019
Título: Percepção dos docentes e discentes na educação básica sobre o rendimento escolar na
perspectiva das TIC´s (Tecnologias de Informação e Comunicação)
Líder: Prof. Dr. Carlos Alexandre Felício Brito
Contato: carlos.brito@uscs.edu.br
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Formação Docente e Profissionalidade
Descrição da Pesquisa:
A melhoria na formação dos professores na Educação Básica não se dará apenas por meio de
mudanças na sua atuação em sala de aula, mas também a partir do estímulo para que esses docentes
e discentes reflitam sobre sua prática e sobre as crenças que permeiam a sua conduta. Nesse sentido,
a auto-eficácia pode ser considerada uma auto-crença central na regulação do comportamento
humano, pois afeta os processos cognitivos, motivacionais, afetivos e de seleção. Portanto, depende
da sua percepção em julgar se é ou não capaz de regular o seu comportamento em situações
problemas. Este projeto de pesquisa se caracteriza, segundo Thomas, Nelson e Silverman (2012),
como um estudo observacional analítico transversal, descritivo, Survey e correlacional. O objetivo
geral será compreender a auto-eficácia dos docentes e discentes sobre o rendimento escolar após a
aplicação das estratégias de ensino em situações didáticas inovadoras mobilizadas pelas TIC´s.
EDU_02_2019
Título: A música como recurso pedagógico na resolução de problemas de aprendizagem.
Líder: Profa. Dra. Eliane Hilario da Silva Martinoff
Contato: elmartinoff@hotmail.com
Curso: Pedagogia

Pesquisa Vinculada: A música como recurso pedagógico na resolução de problemas de
aprendizagem.
Descrição da Pesquisa:
Esse trabalho tem como objetivo investigar em que medida a música pode ser usada como recurso
pedagógico por professores sem formação nessa área e que tenham sob sua responsabilidade alunos
com dificuldades de aprendizagem. Segundo o documento Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa (Brasil, 1997, p.19), "os índices brasileiros de repetência nas séries iniciais [...]
estão diretamente ligados à dificuldade que a escola tem de ensinar a ler e a escrever". Sabe-se que
a música é uma linguagem presente em todas as culturas e que pode promover modificações no
ambiente escolar, tornando-o mais ameno e, por isso, podendo contribuir para a diminuição das
tensões, tanto para o aluno com dificuldades, como para o professor, que precisa lidar com vários
tipos de dificuldades ao mesmo tempo. A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica.
EDU_03_2019
Título: Avaliação da acessibilidade dos sítios eletrônicos de instituições educacionais sob a ótica
do design universal para aprendizagem
Líder: Profa. Dra. Elizabete Cristina Costa Renders
Contato: elizabete.renders@uscs.edu.br
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Formação Docente e Profissionalidade
Pesquisa Vinculada: Avaliação da Acessibilidade dos Sítios Eletrônicos das Prefeituras
Municipais Brasileiras sob a Ótica do Universal Design (CNPQ, 2018) e ao projeto Escola para
todos (PPGE, 2017).
Descrição da Pesquisa:
Um dos grandes desafios da educação brasileira é a eliminação de barreiras impostas às pessoas
com deficiência, o que justifica a realização de pesquisas sobre a acessibilidade comunicacional das
escolas. Esta proposta investigativa fundamenta-se no paradigma da inclusão e, diante dos desafios
da transversalidade da educação especial nas escolas, pergunta pelas condições de
acessibilidade dos sítios eletrônicos educacionais. Nosso objetivo geral é mapear as condições de
acessibilidade das instituições educacionais. Especificamente, objetivamos verificar a acessibilidade
comunicacional nos sítios das escolas e propor um Inventário Acessibilidade para sítios
educacionais. Tem como objeto de estudos os sites das instituições educacionais da região do
grande ABC paulista. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa que trabalhará
avaliação dos objetos de pesquisa por meio de um Inventário DUA (constituído pelos princípios
do design universal para aprendizagem).
EDU_04_2019
Título: Os campos de experiência na educação infantil: desdobramentos no cotidiano escolar
Líder: Profa. Dra. Marta Regina Paulo da Silva
Contato: marta.silva@uscs.edu.br
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Formação docente e profissionalidade
Descrição do Tema:
Com a implementação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os municípios têm o
desafio de adequar suas propostas pedagógicas às novas orientações curriculares. Nesse sentido,
esta pesquisa intenta verificar como creches e pré-escolas de um município da região do Grande
ABC Paulista vêm implementando em seus projetos político-pedagógicos os campos de experiência
propostos na BNCC de Educação Infantil. Os procedimentos metodológicos utilizados serão:
análise documental e entrevistas com as equipes gestoras. Ao longo da investigação
se estabelecerá uma interlocução com os estudos da pedagogia e da sociologia da infância.

EDU_05_2019
Título: Crianças e fotografias: as culturas infantis em foco
Líder: Profa. Dra. Marta Regina Paulo da Silva
Contato: marta.silva@uscs.edu.br
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Formação docente e profissionalidade
Descrição do Tema:
A relação da criança pequena com a cultura envolve diferentes linguagens, dentre elas a
fotografia. Assim, por meio de uma pesquisa colaborativa, a ser realizada em uma creche
municipal da região do Grande ABC Paulista, pretende-se propor, acompanhar e refletir acerca das
experiências de meninos e meninas de 3 anos de idade com a produção de fotografias, no intuito de
compreender como eles e elas produzem as culturas infantis a partir de tais experiências. Ao longo
da investigação se estabelecerá uma interlocução com os estudos da filosofia da infância, sociologia
da infância, pedagogia da infância e arte. O trabalho parte do pressuposto de que ao produzirem
imagens as crianças capturam fragmentos que põem em suspenso a própria compreensão do tempo
e da infância, reivindicando outros olhares para elas e suas produções culturais.
EDU_06_2019
Título: Comunicação não-violenta e Educação
Líder: Profa. Me. Shirley Pires da Cruz
Contato: shirleypsicoeduc@gmail.com
Curso: Pedagogia
Descrição do Tema:
Por que pensar Comunicação Não-Violenta no processo educativo e nas relações humanas? O
estudo terá como objetivo entender como os princípios da comunicação não-violenta se associam
com uma proposta de educação escolar mais respeitosa, humanizadora e promotora da emancipação
humana. Estudar a Comunicação Não-Violenta no espaço escolar, abrirá uma compreensão da
importância dos processos relacionais, da linguagem expressiva e de um ouvir ativo, necessário,
quando lidamos com outras pessoas em formação. Construir um ambiente emocionalmente positivo,
é condição para que haja um bom aprendizado, e isso advém, também, de uma comunicação que
não seja violenta.
EDU_07_2019
Título: A compreensão do professor de Educação Física sobre sua prática pedagógica no processo
de implantação da Base Nacional Comum Curricular em São Caetano do Sul
Líder: Prof. Dr. Ivo Ribeiro de Sá
Contato: ivo.sa@uscs.edu.br
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Formação docente e profissionalidade
Descrição do Tema:
O tema a ser abordado pretende discutir a compreensão dos professores de Educação Física de São
Caetano do Sul sobre a Base Nacional Comum Curricular e o impacto desta em sua prática
pedagógica. O estudo pretende investigar quais representações sociais os professores de Educação
Física de São Caetano do Sul possuem sobre a Base Nacional Comum Curricular. Nesse sentido,
temos como objetivo analisar as interpretações que os professores de Educação Física fazem sobre a
Base Nacional Comum Curricular e a partir disso compreender o impacto dessas em sua prática
pedagógica. Este estudo se mostra oportuno pelo atual momento que o sistema educacional nacional
está passando com a implantação de um novo currículo educacional. A adesão dos professores a
essa nova proposta será fundamental para garantir a implementação desse currículo, então
investigar como esses professores compreendem a Base Nacional Comum Curricular pode dar

indícios para possíveis intervenções no processo de formação desses profissionais. Como se trata de
um estudo inicial, a metodologia usada será de natureza qualitativa buscando os significados que
estão sendo construídos pelos professores de Educação Física, para tanto a compreensão dos
discursos destes professores será feita por meio da análise de discurso (FRANCO, 2018).
EDU_08_2019
Título: A poesia visual e concreta no letramento literário: o uso dos ODAS para criação de
narrativas para o Ensino Fundamental
Líder: Profa. Me. Marialda de Jesus Almeida
Contato: marialda.almeida@adm.uscs.edu.br
Curso: Pedagogia
Descrição do Tema:
Ao reconhecer as necessidades contemporâneas na educação, é imperativa a preparação do docente
em relação aos Objetos Digitais de Aprendizagem. Em razão disso, este estudo consistirá em uma
proposta de intervenção pedagógica para contribuir 1. para a atualização das possibilidades de
ferramentas a serem usadas para o ensino-aprendizagem. 2. Para a formação literária dos estudantes
e de promoção do desenvolvimento de capacidades e de competências necessárias para uma leitura
proficiente de poesia visual, a partir de ferramentas digitais, por meio de pesquisa bibliográfica.
EDU_09_2019
Título: Mapeamento de professores iniciantes de 1º. ao 5º ano da Rede Municipal de São Caetano
do Sul
Líder: Profa. Dra. Ana Sílvia Moço Aparício
Contato: anaparicio@uol.com.br
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Formação docente e profissionalidade
Descrição do Tema:
A pesquisa faz parte de um projeto mais amplo que tem por objetivo identificar e analisar como se
dá o processo de indução dos professores iniciantes da rede municipal de São Caetano do Sul. O
período de indução profissional na educação refere-se aos primeiros anos da docência, quando os
professores têm de realizar a transição de estudantes a educadores e devem ensinar e aprender a
ensinar. Trata-se de um período que requer atenção no sentido de criar situações/estratégias que os
ajudem a perceber as intersecções do conhecimento apreendido na universidade com a prática
vivenciada na escola. Nesta pesquisa, buscaremos, especificamente, identificar quem são os
professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, que têm entre 1 e 5 anos de
experiência docente. Por meio de um questionário eletrônico, identificaremos e mapearemos o perfil
desses docentes que se encontram no período de indução profissional, considerando dados pessoais,
de formação acadêmica e profissional. Os resultados desta pesquisa serão essenciais e fornecerão
dados para o aprofundamento do projeto mais amplo em que se insere.
EDU_10_2019
Título: Memórias do currículo do ensino fundamental do município de Santo André - ABC Paulista
(2006-2016)
Líder: Profa. Dra. Sanny Silva da Rosa
Contato: professorasanny@gmail.com
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Política e gestão da Educação
Pesquisa Vinculada: Gestão democrática e qualidade da educação na perspectiva dos atores da
educação básica do ABC Paulista

Descrição do Tema:
O conceito de currículo é amplo e abrangente. Para além de um rol de conteúdos trabalhados em
sala de aula, o currículo é um processo vivo que diz respeito a todas as ações e experiências vividas
na escola que, ao longo do tempo, constituem o percurso de formação não só dos alunos, mas
também dos professores. No momento em que os municípios de todo o Brasil se organizam para
elaborar suas próprias orientações curriculares com base nas diretrizes da BNCC para as três etapas
da educação básica, justifica-se estudar a memória acumulada na história das redes públicas de
ensino com a finalidade de articular as ações do passado, rever o presente e planejar o futuro.
Assim, o objetivo geral deste projeto de IC é contribuir para a reconstituição da memória curricular
dos anos iniciais do ensino fundamental do município de Santo André (ABC Paulista) entre os anos
de 2006-2016. Como objetivos específicos, a pesquisa se propõe a: a) compilar materiais
relacionados ao currículo dos anos iniciais do E.F. no período analisado; b) classificar os materiais
por categorias de registro (documentos; publicações; materiais iconográficos, entre outros); c)
organizar os registros compilados cronologicamente de modo a contribuir para a reconstituição da
memória do currículo do município. Trata-se de um estudo documental, exploratório, de abordagem
qualitativa, com vistas a uma maior familiaridade com o tema.
EDU_11_2019
Título: Gestão democrática na perspectiva dos professores das escolas de ensino fundamental da
Região do Grande ABC Paulista
Líder: Profa. Dra. Sanny Silva da Rosa
Contato: professorasanny@gmail.com
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Política e gestão da Educação
Pesquisa Vinculada: Gestão democrática e qualidade da educação na perspectiva dos atores da
educação básica do ABC Paulista
Descrição do Tema:
O princípio da gestão democrática postulado pela legislação educacional brasileira se materializa
em ações concretas de promoção da participação efetiva da comunidade escolar na definição do
projeto político-pedagógico da escola, em práticas de equidade em relação às oportunidades de
aprendizagem e nos cuidados da escola para promover um ambiente de respeito às diferenças e
exercício da cidadania. O objetivo geral é conhecer as práticas declaradas pelos professores de
ensino fundamental das redes municipais de ensino da região do ABC Paulista no que concerne aos
mecanismos de gestão democrática das escolas. Como objetivos específicos, propõe identificar: a)
os mecanismos de participação da comunidade escolar nos processos de tomada de decisão da
escola; b) as ações que a escola desenvolve para promover a equidade nos processos de
aprendizagem dos alunos; c) as formas de enfrentamento das situações de indisciplina, conflito e
violência nas escolas. O estudo exploratório, com uso de métodos quantitativos, aplicação de
questionário com questões estruturadas, a ser aplicado aos professores de escolas públicas das redes
municipais de São Caetano do Sul, Santo André, Diadema e São Bernardo. Como justificativa,
espera-se contribuir com estudos mais abrangentes em andamento acerca da relação entre gestão
democrática e qualidade social da educação nos municípios da Região do Grande ABC Paulista.
EDU_12_2019
Título: Organização e Gestão da Escola de Educação Infantil: desafios no cotidiano escolar
Líder: Prof. Dr. Nonato Assis de Miranda
Contato: mirandanonato@uscs.edu.br
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Política e gestão da Educação

Descrição do Tema:
Esta pesquisa tem o objetivo de analisar o cotidiano da gestão da escola de educação infantil na
perspectiva de estudantes do curso de Pedagogia. Para tanto, serão analisados os relatórios de
estágio do componente curricular "Gestão da Escola de Educação Infantil" que integra o currículo
do curso de Pedagogia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva que utilizará da análise
documental como recurso de coleta e análise de dados.
Justificativa: a realização dessa pesquisa se justifica porque há uma escassez de estudos acerca da
gestão da escola de educação infantil, bem como um olhar centrado no senso comum de que a
gestão da escola desse nível não tem os mesmos desafios observados em escolas de ensino
fundamental ou médio.
EDU_13_2019
Título: O estado do conhecimento sobre o processo de indução do professor iniciante (2000 - 2018)
Líder: Profa. Dra. Maria de Fátima Ramos de Andrade
Contato: mfrda@uol.com.br
Curso: PPGE - Programa de Pós-Graduação em Educação
Linha de Pesquisa: Formação docente e profissionalidade
Descrição do Tema:
O período inicial da docência requer atenção e cuidado no sentido de criar situações que ajudem o
professor iniciante na gestão da sala de aula. O presente projeto tem como como foco as
investigações sobre o processo de indução de professores iniciantes. A intenção é fazer um balanço
do tema a partir de pesquisas realizadas no Brasil, tendo em vista a atual tendência dos estudos
sobre essa etapa do desenvolvimento profissional do professor. Para tanto, são analisados os
trabalhos apresentados nas reuniões da ANPEd, nos anos de 2008 até 2018 e as pesquisas
disponíveis no banco de teses da CAPES, nesse mesmo período. Esperamos com o estudo
identificar as contribuições dos estudos sobre o processo de indução de professores iniciantes.
Palavras chave: Processo de indução. Professor principiante. Estado do conhecimento.
------------------ X -----------------ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
EGP_01_2019
Título: Desenvolvimento de um programa de coleta de óleo de cozinha e produção de sabão no
Campus Conceição
Líder: Profa. Dra. Ana Claudia Wabiszczewicz Cesar De Chiara
Contato: ana.chiara@uscs.edu.br
Curso: Engenharia de Produção
Descrição da Pesquisa:
O óleo doméstico utilizado para cozinhar é um potencial vetor poluente quando descartado de
maneira incorreta quer seja em ralos, quer seja no lixo orgânico. Sabe-se que o mesmo pode ser
utilizado como matéria prima na produção de sabão, porém essa é uma prática pouco
difundida pois exige um armazenamento de uma quantidade significativa de óleo. Objetivo desse
trabalho é estimular a coleta dentro do Campus e promover oficinas de confecção de sabão entre os
estudantes que lá estudam, alunos da graduação e do colégio, difundindo a cultura da preservação
ambiental, aproximando os estudantes do ensino médio aos projetos da graduação e estendendo os
benefícios à comunidade acadêmica através da distribuição do produto. Entre os resultados, esperase obter significativa quantidade de óleo coletado e desenvolvimento de massa crítica para dar
continuidade ao programa mesmo após o término do período de desenvolvimento dessa proposta.

EGP_02_2019
Título: Gestão da Cadeia de Suprimentos Verde
Líder: Profa. Dra. Ana Claudia Wabiszczewicz Cesar De Chiara
Contato: ana.chiara@uscs.edu.br
Curso: Engenharia de Produção
Descrição da Pesquisa:
Com a escassez de recursos naturais e o maior conhecimento dos consumidores, as organizações
tem se preocupado em desenvolver sistemas mais limpos, do ponto de vista ambiental e estabelecer
parcerias com fornecedores que partilham das mesmas filosofias ao longo da cadeia de suprimentos.
Através de um levantamento bibliográfico concentrado nos artigos publicados nos últimos dez anos,
este trabalho busca coletar as principais publicações relacionadas a GSCM (Green Supply Chain
Management) demonstrando uma visão abrangente e integrada dos temas tratados, evidenciando
autores e iniciativas mais produtivas, investigando também suas possíveis aplicações e resultados.
------------------ X -----------------FARMÁCIA
FAR_01_2019
Título: Análise da qualidade de diferentes amostras de chá verde (Camellia sinensis (L.) Kuntze),
comercializadas no município de São Caetano do Sul – SP
Líder: Profa. Dra. Celi de Paula Silva
Contato: celipaula@uol.com.br
Curso: Farmácia
Descrição da Pesquisa:
O chá verde (Camellia sinensis) é uma espécie originada na China e seu consumo é observado em
vários países devido suas propriedades alimentícias e medicinais. É composto por compostos
fenólicos e cafeína e usado comumente em dietas para emagrecer. A qualidade de diversos tipos de
matérias-primas vegetais, comercializadas no Brasil, muitas vezes, está comprometida. A presente
pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade de diferentes formas de amostras de chá verde,
comercializadas em estabelecimentos comerciais do município de São Caetano do Sul – SP. Serão
realizadas a identificação botânica e testes físico-químicos, conforme descritos em Farmacopeia
Brasileira e Resoluções vigentes, acerca do controle de qualidade de matéria-prima vegetal. As
amostras adquiridas serão analisadas nos laboratórios de Farmacognosia, da Universidade
Municipal de São Caetano do Sul (USCS).
FAR_02_2019
Título: Formulações cosméticas no retardo do envelhecimento
Líder: Profa Dra Brigitte Rieckmann Martins dos Santos
Contato: brigitterie@yahoo.com.br
Curso: Farmácia
Descrição do Tema:
Os produtos cosméticos são usados com diversas finalidades desde a manutenção da higiene,
proteção do organismo até a correção e prevenção das alterações da pele e seus anexos. Sendo
assim o veículo deve ser adequado ao tipo de pele e os princípios ativos devem ser adequados às
necessidades de seus anexos sem provocar efeitos indesejáveis. Considerando que ainda não
existem meios que impeçam a ocorrência dos processos genéticos do envelhecimento, os produtos
cosméticos com propriedade antienvelhecimento apenas são capazes de prevenir, retardar ou
amenizar os efeitos causados pelos fatores extrínsecos. Entre os antioxidantes de uso tópico que
podem ser utilizados para retardar o fotoenvelhecimento são o resveratrol e a vitamina B3.

Objetivo: estudar o efeito do resveratrol e da vitamina B3 na melhora do fotoenvelhecimento da
pele humana.
FAR_03_2019
Título: Produtos cosméticos como ferramenta da autoestima
Líder: Profa Dra Aparecida Peres Del Comune
Contato: aparecida.peres@uscs.edu.br
Curso: Farmácia
Descrição do Tema:
As pesquisas mundiais vêm mostrando o crescimento da população idosa. Segundo a Organização
Mundial da Saúde, em 2025, o Brasil poderá ser o sexto país do mundo com o maior número de
idosos. O processo de envelhecimento deve ser analisado por diferentes ângulos como fato
biológico, mas também fato cultural. “Ser velho” é um fenômeno que se altera no tempo e no
espaço. Seja devido às heranças genéticas ou à estrutura óssea, algumas pessoas envelhecem melhor
que outras. Cuidar bem de si próprio, de forma geral, ajudará a pele, assim como o resto do corpo, a
envelhecer tão bem quanto possível. O bem-estar da visão estética é uma parte importante de nosso
bom estado geral de saúde. Objetivo: Realizar pesquisa a fim de obter diferentes visões de como os
indivíduos percebem a estética na sua qualidade de vida, além de fundamentar e nortear estratégias
de trabalhos.
------------------ X -----------------MEDICINA
MED_01_2019
Título: Curva de referência para a área do forame oval de corações fetais por meio da
ultrassonografia tridimensional entre 20 e 34 semanas de gestação
Líder: Prof. Dr. Edward Araujo Júnior
Contato: araujojred@terra.com.br
Curso: Medicina – São Paulo
Descrição do Tema:
O forame oval é um importante distribuidor de sangue durante o período fetal, fornecendo ao átrio
esquerdo um terço de seu débito cardíaco durante o segundo trimestre da gestação. Um forame oval
restritivo tem sido associado a comprometimento cardíaco fetal com importantes repercussões no
pós-parto. A determinação das dimensões do forame oval poderia auxiliar em melhor manejo em
gestações de risco. Objetivo: Determinar uma curva de referência para a área do forame oval de
corações fetais normais por meio da ultrassonografia tridimensional entre 20 a 34 semanas.
Métodos: Será realizado um retrospectivo do tipo corte transversal com 150 volumes cardíacos de
fetos normais entre 20 a 34 semanas. As medidas da área do forame oval serão realizadas por um
programa específico de computador (4D views, versão 13.0, GE Healthcare, Zipf, Áustria). Para a
análise estatística serão realizadas regressões polinomiais com ajustes pelo coeficiente de
determinação (R2), além de determinação de percentis 5, 50 e 95. Resultados: Espera-se a
confecção de uma curva de referência da área do forame oval de corações fetais pela
ultrassonografia tridimensional, algo até o momento inédito na literatura. Esta curva poderá ser de
grande importância no seguimento de casos de risco para forame oval restritivo, possibilitando
melhores resultados maternos e fetais.

MED_02_2019
Título: Avaliação do conhecimento em reumatologia pediátrica dos pediatras da rede básica de
saúde do município de São Caetano do Sul, SP
Líder: Profa. Dra. Vanessa Bugni Miotto e
Contato: vanbugni@hotmail.com
Curso: Medicina
Descrição do Tema:
A prevalência das doenças reumáticas na faixa etária pediátrica varia entre 2500 a 3000 casos por
milhão de crianças e adolescentes. Utilizando-se projeção de dados do IBGE, é provável que até
190 mil crianças e adolescentes brasileiros tenham alguma doença reumática. Um estudo conduzido
no Brasil sobre artrite idiopática juvenil mostrou um diagnóstico inicial inadequado, além de
elevado número de médicos que avaliaram o paciente antes que este fosse encaminhada ao
reumatologista pediátrico, gerando um atraso diagnóstico. Nesse contexto, é essencial que o
pediatra identifique e encaminhe adequadamente os pacientes com doenças reumáticas, que são
importante causa de morbidade, reduzem a qualidade de vida dos pacientes e geram custo aos
sistemas de saúde. O objetivo deste estudo é avaliar o conhecimento em reumatologia pediátrica dos
pediatras da rede básica de saúde no município de São Caetano do Sul, SP, utilizando questionário
previamente elaborado. A partir dessa avaliação será possível discutir a necessidade de capacitação
dos mesmos, visando atendimento e encaminhamento mais adequados às crianças e adolescentes
com doenças reumáticas.
MED_03_2019
Título: Depressão em estudantes universitários
Líder: Prof. Dr. Eder Viana de Souza
Contato: edervianasouza@gmail.com
Curso: Medicina
Descrição do Tema:
A depressão é uma das doenças psiquiátricas mais frequentes. Esta doença adquiriu tal status há
pouco mais de 100 anos, embora seja um sofrimento muito conhecido da humanidade desde os
primórdios. Estudantes universitários apresentam estes transtornos em um grau variável e ainda não
compreendido adequadamente. Assim, objetivamos identificar e comparar a prevalência de
sintomas depressivos nos graduandos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS),
utilizando-se de questionário PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9). Esta melhor compreensão de
transtornos de ansiedade e depressão pode gerar benefícios a médio prazo na identificação e
prevenção destes transtornos em estudantes universitários.
MED_04_2019
Título: A percepção do profissional da área da saúde no atendimento à população de transexuais e
travestis (TT)
Líder: Profa. Me. Marcia Regina Cunha
Contato: marciareginacunha18@gmail.com
Curso: Medicina – São Paulo
Pesquisa Vinculada: Direito à saúde da população de transexuais e travestis: acesso e equidade
Descrição do Tema:
Problema: O preconceito sofrido pela população TT aliado ao tensionamento e a falta de preparo
dos profissionais da área da saúde, dificulta o acolhimento, a criação de vínculo e o cuidado
integral, afastando a população TT dos serviços de saúde e seus cuidados. Objetivos: Analisar sob o
ponto de vista dos profissionais as potencialidades e fragilidades no atendimento à população TT.
Justificativa: É preconizado que os profissionais da saúde atendam de maneira humanizada,
respeitando a individualidade, garantindo o direito ao reconhecimento das identidades de gênero.

Reordenando assim o pensamento em saúde acerca de gênero devem embasar o atendimento à
população especifica das (os) TT e entender como os profissionais interagem à temática, é essencial
para o desenvolvimento de estratégias de educação permanente. Metodologia: Estudo descritivo,
exploratório de abordagem qualitativa. A coleta de dados será realizada no Centro de
Especialidades do Quarteirão da Saúde (município de Diadema) por meio de entrevista semi
estruturada com equipe multiprofissional. O presente projeto será submetido ao Comitê de Ética e
Pesquisa da USCS e do município de Diadema e será utilizado um Termo de consentimento Livre e
Esclarecido.
MED_05_2019
Título: Gestão da Clínica a partir da classificação de usuários acompanhado no serviço de
cardiologia do ambulatório de especialidades do Quarteirão da Saúde no município de Diadema,
segundo o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC)
Líder: Profa. Me. Marcia Regina Cunha
Contato: marciareginacunha18@gmail.com
Curso: Medicina – São Paulo
Pesquisa Vinculada: Regulação, acesso e qualidade
Descrição do Tema:
Problema: Aproximadamente 20 a 30% da população apresentarão em algum momento da vida
condições complexas que necessitem de encaminhamento ao especialista, ficando sob
responsabilidade da Atenção Primária à Saúde (APS) a resolução de 80% dos casos. No entanto na
prática verifica-se o elevado número de encaminhamentos desnecessários dificultando o acesso em
tempo oportuno de usuários que realmente necessitariam deste encaminhamento, comprometendo
assim o tratamento e prognóstico. Objetivos: Classificar os usuários acompanhados no serviço de
cardiologia do ambulatório de especialidades Quarteirão da Saúde, segundo o Modelo de Atenção
às Condições Crônicas (MACC). Justificativa: A classificação do usuário segundo o MACC em
acompanhamento no serviço de cardiologia do ambulatório de especialidade do Quarteirão da
Saúde irá subsidiar a Gestão Clínica da Rede de Atenção à Saúde garantindo o acesso, equidade,
eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica. Metodologia: Estudo com pesquisa exploratória,
descritivo, transversal, retrospectivo e realizado por meio de revisão de prontuários.
MED_06_2019
Título: Investigação sobre a demanda de capacitação no suporte básico de vida aos profissionais de
saúde na atenção básica
Líder: Profa. Dra. Carolina Felipe Soares Brandão
Contato: carolinafs11@gmail.com
Curso: Medicina
Descrição do Tema:
A investigação propõe um rastreamento de quais e quantos profissionais de saúde foram
capacitados (e por qual metodologia e período) no ambiente de atendimento básico de saúde em
situações emergenciais nos últimos 12 meses. Objetivo: criar a possibilidade de intervenção ao
capacitar e/ou reciclar os profissionais envolvidos na atuação direta com os pacientes no
reconhecimento e manejo precoce da parada cardiorrespiratória, utilização de desfibrilador externo
automático e engasgo de pacientes adultos e pediátricos dentro da metodologia de simulação clínica
in loco. Justificativa: Este tipo de conhecimento é ferramenta primordial para todos os profissionais
que atuam diretamente com pacientes, independente do tipo de complexidade da unidade.
Metodologia: coleta de dados através de questionário online, estudo quantitativo com posterior
descrição dos dados. Elaboração de estratégias ativas de aprendizagem a distância e in loco sobre
atendimento emergencial em unidade básica de saúde. 1- Rastrear a quantidade de profissionais da
atenção básica capacitados em suporte básico de vida e por qual estratégia. 2 – Elaborar plano de

capacitação se necessário que envolva um conteúdo prévio e posterior hands on por simulação
clínica in loco. Resultados esperados e impacto previsto: Conhecer o panorama geral de
atendimentos emergenciais em Unidades Básica de Saúde em São Caetano do Sul.
MED_07_2019
Título: Ocorrência de enteroparasitoses na população adulta residente em áreas adjacentes à represa
Billings
Líder: Profa. Dra. Cássia Regina da Silva Neves Custódio
Contato: cassianeves66@hotmail.com
Curso: Medicina
Descrição do Tema:
As enteroparasitoses são ainda consideradas como um problema de saúde pública ainda nos dias
atuais. Em muitos casos estão associadas a populações submetidas a condições precárias de
saneamento ou situações de desequilíbrio ambiental. Deste modo, as parasitoses ainda ocorrem com
frequência em diversos ambientes onde há necessidade de uma orientação quanto aos hábitos de
higiene e educação em saúde visando o controle destas patologias. Em um estudo anterior,
investigamos a prevalência de parasitoses intestinais em crianças e identificamos a contaminação
por enteroparasitas em 80% dos infantes participantes da pesquisa. Diante destes resultados torna-se
importante a investigação da população adulta que tem contato direto com estas crianças e que
residem em áreas próximas à Represa Billings visando à identificação de casos de contaminação e o
controle da disseminação das enteroparasitoses.
MED_08_2019
Título: Análise Temporal da Resolutividade da Atenção Básica no Município de São Caetano do
Sul
Líder: Profa. Dra. Elizabeth Yu Me Yut Gemignani
Contato: bethyuge@gmail.com
Curso: Medicina
Descrição do Tema:
A resolutividade da Atenção Básica apresenta o modo como as ações estratégicas das Equipes de
Saúde da Família foram eficazes e efetivas ao suprir as necessidades de saúde e demandas da
população local. Será que o município de São Caetano do Sul apresenta baixa resolutividade na
Atenção Básica? Deste modo, este projeto objetiva realizar uma análise temporal da capacidade
resolutiva do trabalho do médico nas Unidades Básicas de Saúde da Atenção Básica, uma vez que é
a porta de acesso do usuário ao sistema de saúde. Esta análise permitirá que se identifique e
monitore o percentual de encaminhamentos e matriciamentos para a atenção especializada e
correlacione-as com o número de consultas e tratamentos concluídos, a fim de tornar a Atenção
Primária em Saúde do município forte, segundo as recomendações da OPAS, como estratégia
central de sustentabilidade do SUS. Assim, planejar e organizar melhor o cuidado em saúde
oferecido na rede de atenção à saúde e ampliar o poder resolutivo da Atenção Básica no município.
A pesquisa será realizada por meio da abordagem qualiquantitativa, exploratória e descritiva, e
utilizará os dados secundários produzidos pelos sistemas de informação do DATASUS, PMAQ, e eSUS local. A análise estatística será inicialmente produzida pelo programa Excell da Microsoft®.
MED_09_2019
Título: A Formação Médica no município de São Caetano do Sul
Líder: Profa. Dra. Elizabeth Yu Me Yut Gemignani
Contato: bethyuge@gmail.com
Curso: Medicina

Descrição do Tema:
As DCNs (2014) do curso de Medicina preconizam que a formação do médico ocorra nos cenários
de prática do SUS e enfatiza a importância da Atenção Básica nesse processo, com vistas à
assistência as necessidades de saúde locais. Será que a Rede de Atenção à Saúde do município de
São Caetano tem potência e infraestrutura para ser cenário de aprendizagem para os estudantes?
Este projeto tem por objetivos analisar e refletir sobre as mudanças que o curso de medicina da
USCS trouxe desde sua implantação no município, em face da necessidade de reformulação do
modelo assistencial e da expansão da Atenção Básica, e, de esquadrinhar uma prática clínica
ampliada, integradora e interdisciplinar para a formação médica. Assim, observa-se um enorme
desafio estratégico na construção da pactuação instituição de ensino e município. Está pesquisa será
realizada por meio da abordagem qualiquantitativa, exploratória e descritiva, por meio de
questionários semiestruturados e entrevistas com os estudantes, profissionais de saúde e gestão.
Assim, espera-se que os novos cenários de prática na formação médica possibilite uma abordagem
integral do ser humano que transcendam os aspectos biológicos, buscando a compreensão ampliada
do processo saúde-doença, tornando o estudante crítico e reflexivo na produção de conhecimento e
saúde.
MED_10_2019
Título: Endometriose - Repercussões a no SUS
Líder: Prof. Dr. Maurício Paulo Angelo Mieli
Contato: mpamieli@gmail.com
Curso: Medicina – São Paulo
Descrição do Tema:
Endometriose é a presença de glândulas e/ou estroma que normalmente localizam na cavidade
uterina, se depositam fora do revestimento endometrial. Atinge cerca de 10% da população
feminina em idade reprodutiva, podendo causar transtornos à saúde da mulher. O Objetivo da
pesquisa será mapear esta doença nas diferentes faixas etárias em diferentes regiões do Brasil. A
maior justificativa desta pesquisa é por ser um tema atual será de grande contribuição para a
comunidade acadêmica, no entendimento de sua incidência, quadro clínico, exames
complementares e tratamentos disponíveis. Como Metodologia serão utilizados os recursos
disponíveis no DATASUS - Ministério da Saúde.
MED_11_2019
Título: Síndrome dos Ovários Polimicrocísticos e Gestação. Uma análise crítica
Líder: Prof. Dr. Maurício Paulo Angelo Mieli
Contato: mpamieli@gmail.com
Curso: Medicina (Campus Bela Vista)
Descrição do Tema:
Síndrome dos Ovários Polimicrocísticos e Gestação. É um distúrbio hormonal que pode ocorrer em
mulheres que estão na fase reprodutiva. Já foi denominada como Síndrome de Stein-Leventhal.
Podem ocorrer irregularidades menstruais desde a adolescência até a vida adulta, devendo ser
considerados fatores desencadeantes que favorecem o aparecimento desta síndrome. Como
exemplo, já na infância, pode ser citada a obesidade. Mulheres que engravidam e têm antecedente
de Síndrome de Ovários Policísticos têm maior probabilidade de desenvolver Doença Hipertensiva
da Gestação, Diabetes Mellitus, Obesidade e necessitam estar inscritas em Ambulatórios de PréNatal de Alto Risco. O Objetivo da pesquisa será atualizar o que ocorre no binômio Síndrome de
Ovários Polimicrocísticos e Gestação. A maior justificativa desta pesquisa é o desencadear o
raciocínio, entre os estudantes, sobre métodos preventivos da Síndrome de Ovários
Polimicrocísticos, que deverão ocorrer já na infância e, também na vida adulta da mulher em fase

reprodutiva. Como Metodologia serão utilizados os recursos de busca bibliográfica atuais das
melhores revistas sobre o assunto.
MED_12_2019
Título: Risco de viés de publicação em metanálises
Líder: Prof. Dr. Gustavo José Martiniano Porfírio
Contato: gustavo.porfirio@prof.uscs.edu.br
Curso: Medicina - São Paulo
Descrição do Tema:
O viés de publicação, probabilidade de não localizar todos os estudos relacionados ao tema de
análise, é a maior limitação das revisões sistemáticas por fornecer uma visão inadequada da
realidade. Problemas: publicações com amostras grandes, em inglês e com resultado significativo a
favor da intervenção tendem a ser mais publicados em bases de dados indexadas e são mais
facilmente localizados. Objetivos: Avaliar a frequência de risco de viés em revisões sistemáticas.
Justificativa: Dimensionar o risco de viés de publicações em metanálises é uma forma de destacar o
risco do uso irrestrito de revisões em meio ao grande número de publicações com este desenho.
Metodologia: Serão identificadas metanálises na biblioteca Cochrane, Embase e Pubmed publicadas
em 2018, avaliadas por características da busca, análise e qualidade da evidência.
MED_13_2019
Título: Análise dos fatores que influenciam na adesão de profissionais de medicina nas equipes da
saúde da família no estado de São Paulo
Líder: Profa. Me. Luciana Satiko Sawamora
Contato: lusatiko@gmail.com
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Atenção primária, Estratégia Saúde da Família.
Descrição do Tema:
Desde a sua implantação a Medicina de Família e Comunidade tem dificuldade em cativar médicos
formados, gerando baixa adesão destes e alta rotatividade nas unidades de saúde. Problemas:
Elementos causadores de estresse (estruturais, distância, etc) podem causar baixa adesão e alta
rotatividade dos médicos em equipes de saúde da família (ESF). Objetivos: Analisar os fatores que
influenciam na adesão de médicos em ESF. Justificativa: Estudos nacionais já avaliaram fatores que
interferem na escolha pela ESF, mas poucos abordam o impacto da distância e localização das
unidades. É necessário trazer mais dados sobre fatores relacionados à carga de estresse.
Metodologia: Aplicação de questionários estruturados com o propósito de averiguar as percepções
dos profissionais médicos sobre os fatores que influenciam em suas escolhas referentes à atuação na
ESF.
MED_14_2019
Título: Desenvolvimento de aplicativo para ensino de neurocirurgia
Líder: Prof. Dr. Luiz Adriano Esteves
Contato: luiz.esteves@einstein.br
Curso: Medicina
Descrição do Tema:
Justificativa: A educação a distância, vem sendo cada vez mais utilizada no mundo todo. No
entanto, ainda são poucas as ferramentas disponíveis para essa prática no Brasil. Objetivo:
Desenvolver um aplicativo para EAD na área de neurocirurgia. Metodologia: Criar um aplicativo,
utilizando casos clínicos reais e baseado em “gamificação” para ensino de neurocirurgia.

MED_15_2019
Título: Análise da eficácia da triagem neurológica por telemedicina
Líder: Prof. Dr. Luiz Adriano Esteves
Contato: luiz.esteves@einstein.br
Curso: Medicina
Descrição do Tema:
Justificativa: É extremamente comum o encaminhamento de pacientes pelo médico generalista a
equipe de neurologia. Porém, o tempo até a consulta com especialista costuma ser demorado. A
triagem por telemedicina pode diminuir esse tempo e otimizar o atendimento. Objetivo: Provar que
a triagem por telemedicina diminui o tempo até atendimento pelo especialista (neurologista) e
otimiza o atendimento. Metodologia: Os pacientes encaminhados ao neurologista serão divididos
em dois grupos aleatoriamente. Em um dos grupos não será feita intervenção. No outro grupo, uma
ficha preenchida pelo médico assistente será analisada pela equipe de neurologia, que irá determinar
a necessidade de priorização do atendimento e da realização de exames antes da consulta. Será feita
a comparação entre os dois grupos, com relação ao tempo até o atendimento pelo especialista e
utilização de exames complementares. Local: Hospital de Força Aérea de São Paulo (HFASP).
MED_16_2019
Título: Criação de banco de dados de pacientes com patologia neurológica
Líder: Prof. Dr. Luiz Adriano Esteves
Contato: luiz.esteves@einstein.br
Curso: Medicina
Descrição do Tema:
Justificativa: As patologias neurológicas são frequentes na prática médica. No Brasil, são raros os
bancos de dados, com informações detalhadas desse tipo de paciente. A criação de um banco de
dados com informações clínicas e exames de imagens desses pacientes seria extremamente útil para
produção de trabalhos científicos e também para a formação dos profissionais da área de saúde.
Objetivo: Criar um banco de dados de pacientes com patologia neurológica. Metodologia: Montar
um banco de dados, com armazenamento em nuvem de pacientes atendidos pela equipe neurologia,
contendo informações clínicas e também exames de imagem desses pacientes. Local: Hospital de
Força Aérea de São Paulo (HFASP), Hospital e Maternidade Galileo (HMG), Hospital Estadual de
Franco da Rocha (HEFR).
MED_17_2019
Título: Avaliação epidemiológica do TCE
Líder: Prof. Dr. Luiz Adriano Esteves
Contato: luiz.esteves@einstein.br
Curso: Medicina
Descrição do Tema:
Justificativa: O TCE é uma das maiores causas de morbimortalidade nos pacientes vítimas de
acidentes. O conhecimento profundo do perfil desse paciente é fundamental para melhoria do
atendimento e do resultado final. Objetivo: Determinar o perfil epidemiológico dos pacientes
vítimas de TCE, atendidos em serviço de neurocirurgia. Metodologia: Levantamento de prontuários
dos pacientes atendidos com diagnóstico de TCE para traçar o perfil desses pacientes, determinar as
causas de acidente, o tipo de tratamento a que foram submetidos, o tempo de internação, as
complicações e o desfecho. Correlacionar esses dados buscando obter informações que possibilitem
otimização do tratamento. Local: Hospital de Força Aérea de São Paulo (HFASP), Hospital e
Maternidade Galileo (HMG), Hospital Estadual de Franco da Rocha (HEFR).

MED_18_2019
Título: Análise parasitológica e microbiológica de áreas de recreação em São Caetano do Sul
Líder: Prof. Rodrigo Ippolito Bouças
Contato: cacoepm@yahoo.com.br
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Meio Ambiente e Processos Biológicos em Saúde
Descrição da Pesquisa:
Em ambientes recreacionais como praças e parques públicos, a utilização dos tanques
de areia principalmente por crianças é muito comum. Porém, este local deve apresentar condições
adequadas para sua utilização, uma vez que o não tratamento e consequentemente a sua não
higienização pode trazer riscos à saúde, acarretando também a disseminação de
doenças. Dependendo das condições sanitárias desse local é muito comum encontrarmos
fungos, parasitas e outros microrganismos potencialmente patogênicos. Neste contexto o presente
trabalho terá como objetivo realizar análise parasitológica e microbiológica qualitativa de amostras
de areias de praças e parques recreativos em pontos principais da cidade de São Caetano do
Sul, verificando assim, os possíveis riscos de contaminação que esse local propicia aos indivíduos
que os frequentam. Para a análise parasitológica será utilizado o método de
Hoffman, Pons e Janer (Sedimentação Espontânea) adaptado para amostras arenosas cujo objetivo
será identificar ovos e larvas de helmintos e de cistos de protozoários. Já para a análise
microbiológica de bactérias e fungos será utilizada a técnica de plaqueamento em meios específicos
para cada microrganismo.
MED_19_2019
Título: Avaliação do conhecimento sobre câncer de mama e a prática do auto-exame em mulheres
entre as estudantes da Universidade Municipal de São Caetano do Sul
Líder: Prof. Rodrigo Ippolito Bouças
Contato: cacoepm@yahoo.com.br
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Meio Ambiente e Processos Biológicos em Saúde
Descrição da Pesquisa:
O câncer de mama é considerado um dos mais comuns e também o mais frequente entre as
mulheres. Embora seja considerado um tipo de câncer de bom prognóstico, quando diagnosticado e
tratado precocemente, as taxas de mortalidade permanecem elevadas no Brasil pelo provável
diagnóstico tardio da doença. Ainda sim, aquelas que sobrevivem, enfrentam dificuldades com a
problemática social, com o estigma, o isolamento e a perda da autonomia. Torna-se necessário,
assim, divulgação e prática do auto-exame entre a população mais jovem, visando a prevenção das
sérias consequências decorrentes do câncer de mama feminino. Esse estudo justifica-se a partir dos
processos históricos que demonstram que a técnica de auto-exame das mamas pode contribuir com
a detecção precoce deste tipo de neoplasia e favorecer a sobrevida das pacientes, além de diminuir
as comorbidades decorrentes do seu tratamento. O objetivo do estudo será avaliar o conhecimento e
a prática do auto-exame das mamas entre as estudantes da USCS, bem como orientar a sua correta
realização, demonstrando a importância na detecção precoce do câncer de mama. A coleta dos
dados será realizada pela aplicação de uma entrevista elaborada pelos próprios pesquisadores, entre
as estudantes da universidade, a qual consiste em um conjunto de questões objetivas relativas ao
histórico de saúde, hábitos de vida e conhecimento sobre o câncer de mama e prática do auto-exame
das mamas.

MED_20_2019
Título: Estimulantes do Sistema Nervoso melhoram o desempenho nos estudos?
Líder: Prof. Me. Nuncio Francisco Martin
Contato: nunciomartin@gmail.com
Curso: Medicina
Descrição da Pesquisa:
O estudo visa realizar uma pesquisa entre os estudantes de medicina, do primeiro ao sexto ano, da
USCS acerca do uso de estimulantes do sistema nervoso central. Por conta da rotina, o estudante de
medicina saudável utiliza substâncias estimulantes em busca do aumento de concentração, memória
e desempenho cognitivo. Entre os estimulantes cerebrais, os escolhidos para pesquisa foram:
Ritalina (conhecida como a “pílula da inteligência”): utilizada para transtorno de déficit de atenção/
hiperatividade e tratamento da narcolepsia. Tem como substância ativa o cloridrato de metilfenidato
sendo considerado um estimulante do sistema nervoso central. Stavigile: medicamento utilizado no
tratamento de narcolepsia e tem como substância ativa a modafinila, que atua aumentando o estado
de vigília. É considerado um estimulante não anfetamínico. Venvanse: medicamento estimulante do
sistema nervoso central utilizado para aumentar a atenção e diminuir a impulsividade em pacientes
com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Sua substância ativa é o dimesilato de
lisdexanfetamina. A ANVISA divulgou um boletim que mostra um aumento de 75% na venda de
metilfenidato, entre 2009 e 2011, prescrito para crianças e adolescentes brasileiros com idades
variando entre 6 a 16 anos. Isso indica uma possível banalização da prescrição e uso de
medicamentos estimulantes. O objetivo é identificar por questionários respondidos pelos estudantes,
como eles tem acesso a esses medicamentos, quais os efeitos imediatos e a sensação que causa, e a
consciência sobre os riscos do uso em pacientes saudáveis.
MED_21_2019
Título: Avaliação de treinamento em suporte básico e avançado de vida para profissionais de saúde
e não profissionais de saúde
Líder: Profa. Luciana Satiko Sawamura, Mestrado
Contato: lusatiko@gmail.com
Curso: Medicina – São Paulo
Pesquisa Vinculada: Emergência e urgências em Saúde
Descrição da Pesquisa:
Avaliação do conhecimento sobre suporte básico de vida e suporte avançado de vida. Problemas:
baixa adesão ao questionário pré e pós curso de suporte básico e avançado de vida. Objetivos:
avaliar o conhecimento do suporte básico de vida por leigos, estudantes da área de saúde,
profissionais da área da saúde. Avaliar o conhecimento do suporte avançado de vida por estudantes
da área de saúde, profissionais da área da saúde. Justificativa: a parada cárdio-respiratória é um
evento que requer atendimento imediato. O conhecimento técnico das diretrizes atuais é
fundamental para o aumento da sobrevida da vítima. Metodologia: Estudo descritivo transversal
através da aplicação de questionário validado pela American Heart Association aos participantes,
antes e após um curso prático de suporte básico e avançado.
MED_22_2019
Título: Avaliação da presença de fatores de risco para doenças cardiovasculares entre universitários
do curso de medicina
Líder: Profa. Dra. Débora Alessandra de Castro Gomes
Contato: debora.gomes@uscs.edu.br / bcgg@ig.com.br
Curso: Medicina

Descrição da Pesquisa:
O objetivo deste estudo é identificar, entre graduandos do curso de medicina, a presença fatores de
risco para doenças cardiovasculares (DCV) tendo em vista a alta taxa de mortes atribuída a estas
doenças. É sabido que muitas mudanças comportamentais adquiridas no período universitário,
podem perdurar ao longo da vida e contribuir para desenvolvimento de DCV. Neste sentido, surge a
dúvida se esta população especifica realmente utiliza o conhecimento adquirido ao longo da
graduação para melhorar seus hábitos de vida ou a rotina do curso dificultam a obtenção de hábitos
de vida mais saudáveis.
MED_23_2019
Título: Impacto da interdisciplinaridade na identificação e prevenção de riscos ao desenvolvimento
infantil
Líder: Profa. Dra. Susana Rosa Lopez Barrios
Contato: susana_barrios@hotmail.com
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Vigilância ao crescimento e desenvolvimento da criança nos primeiros mil
dias de vida
Descrição da Pesquisa:
A interdisciplinaridade na identificação de riscos e fatores protetivos ao desenvolvimento
neuropsicomotor (DNPM) nos primeiros mil dias de vida. Problemas: O não reconhecimento de
riscos a falta de identificação de fatores protetivos ao desenvolvimento infantil da gestação à
primeiríssima infância contribui com distúrbios relacionados ao DNPM e repercussões à vida até a
idade adulta. Objetivos: Analisar o impacto de intervenções precoces, interdisciplinares, no
diagnóstico de risco ao DNPM, bem como, do acompanhamento terapêutico precoce e medidas
protetivas desde o pré natal até o fim do segundo ano de vida. Justificativa: Consonância com a
política dos “Primeiros Mil Dias” da Organização Mundial de Saúde e do SUS em investir na
atenção e cuidado, nessa fase da vida, como estratégia de crescimento e desenvolvimento saudáveis
da criança, contribuindo para que se consolide até a vida adulta. Metodologia: Estudo longitudinal
retrospectivo, com tratamento estatístico dos dados, mediante análise de prontuários de pacientes
atendidos em clínica especializada, e em UBS de Diadema, entre os anos de 2016 e 2019.

MED_24_2019
Título: Contribuições da interdisciplinaridade no manejo de crianças com TEA - Transtorno do
Espectro Autista
Líder: Profa. Dra. Susana Rosa Lopez Barrios
Contato: susana_barrios@hotmail.com
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Interdisciplinaridade nas intervenções em TEA - Transtorno do Espectro
Autista.
Descrição da Pesquisa:
Contribuição da puericultura interdisciplinar no diagnóstico e nas intervenções terapêuticas ao
Transtorno do Espectro Autista – TEA. Problemas: O diagnóstico tardio colabora com o
agravamento do quadro de TEA, potencializa o sofrimento da família e a dificuldade de integração
social do indivíduo. Objetivos: Analisar o impacto de intervenções precoces, interdisciplinares, no
diagnóstico do TEA. Identificar a contribuição das terapias interdisciplinares no desenvolvimento
de habilidades cognitivas. Minimizar a perda dessas habilidades. Auxiliar familiares, cuidadores e
professores no manejo dessas crianças. Justificativa: A prevalência de TEA na infância vem
tomando proporções alarmantes sem que se conheçam todos os fatores determinantes. Isto demanda
investimento em pesquisas para desenvolver estratégias de diagnóstico e intervenções terapêuticas

eficazes visando a integração desses indivíduos na sociedade. Metodologia: Estudo longitudinal,
retrospectivo, com tratamento estatístico dos dados, mediante análise de prontuários de pacientes de
clínica especializada, entre os anos de 2016 e 2019.
MED_25_2019
Título: Avaliação Qualitativa de Discentes e Docentes, quanto à Eficácia da Utilização da
Plataforma Multidisciplinar 3D, como Mecanismo de Ensino/Aprendizagem no Laboratório
Morfofuncional na Graduação em Medicina.
Líder: Prof. Dr. Fábio de Faro Passos
Contato: fpassos.anato@gmail.com
Curso: Medicina
Descrição da Pesquisa:
O projeto realizará uma análise qualitativa da percepção dos Docentes e Discentes vinculados ao
Curso e Medicina, quanto à eficácia da Utilização da Plataforma Multidisciplinar 3D como recurso
de Ensino/Aprendizagem no Laboratório Morfofuncional, a presente proposta se justifica pela
carência de fundamentação metodológica a esse respeito, o que faz com que muitas Instituições
utilizem o empirismo nesta atividade. Objetivos: Qualificar a percepção de Discentes e Docentes
que vivenciam a utilização da Plataforma Multidisciplinar 3D no Laboratório Morfofuncional do
Curso de Medicina, como recurso educacional. Justificativa: Carência de fundamentação
metodológica com relação ao uso do recurso pressuposto no projeto. Metodologia: Aplicação de
questionário qualitativo aos Docente e Discentes que vivenciam a atividade.
MED_26_2019
Título: Avaliação Qualitativa de Discentes e Docentes, quanto à Eficácia da Metodologia do
Laboratório Morfofuncional na Graduação em Medicina
Líder: Prof. Dr. Fábio de Faro Passos
Contato: fpassos.anato@gmail.com
Curso: Medicina
Descrição da Pesquisa:
O projeto realizará uma análise qualitativa da percepção dos Docentes e Discentes vinculados ao
Curso e Medicina, quanto à eficácia da Metodologia utilizada no Laboratório Morfofuncional, a
presente proposta se justifica pela carência de fundamentação metodológica a esse respeito, o que
faz com que muitas Instituições utilizem o empirismo nesta atividade. Objetivos: Qualificar a
percepção de Discentes e Docentes que vivenciam a utilização do Laboratório Morfofuncional do
Curso de Medicina, como recurso educacional. Justificativa: Carência de fundamentação
metodológica com relação ao uso do recurso pressuposto no projeto. Metodologia: Aplicação de
questionário qualitativo aos docentes e discentes que vivenciam a atividade.
MED_27_2019
Título: Atividade Física e doenças neurodegenerativas
Líder: Profa. Dra. Sandra Regina Mota Ortiz
Contato: sandra.ortiz19@gmail.com
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Doenças Neurodegenerativas
Descrição da Pesquisa:
A memória é construída ao longo da vida de acordo com situações vivenciadas por cada indivíduo,
a partir de estímulos aos quais a pessoa foi exposta e a relevância que ela conferiu a eles. A
memória é fundamental para o desempenho das atividades do dia a dia, sendo importante para a
realização de atividades simples até as mais complexas. Conforme o indivíduo envelhece, alterações
cognitivas vão surgindo afetando principalmente o aprendizado e a memória, podendo levar a

prejuízos graves como as demências. A Doença de Alzheimer (DA) é a demência mais prevalente, e
se desenvolve com intensa atrofia cortical seguida de perda do peso cerebral superior a 20% e,
microscopicamente, pela perda neuronal e depósito de emaranhados neurofibrilares e
placas amidaloides sendo o hipocampo a área mais afetada, podendo gerar sintomas como o
acometimento da memória de curto prazo, seguido de distúrbios motores, sensoriais e, mais
tardiamente, de memória de longo prazo. Diversos fatores de risco têm sido descritos como
possíveis disparadores das doenças neurodegenerativas, como a hipertensão, assim como, algumas
atividades mostram um retardo na instalação e no avanço dessas doenças. A pesquisa tem como
objetivo, identificar como a atividade física favorece a plasticidade neural e retardam os quadros
demenciais.
MED_28_2019
Título: Terapêutica das demências – uma revisão integrativa
Líder: Prof. Dr. Jorge Luiz Freire Pinto
Contato: jorgelfpinto@gmail.com
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Revisões Sistemáticas.
Descrição da Pesquisa:
A terapêutica das demências apresenta muitos medicamentos que por vezes são empregados em
diferentes distúrbios e cujos desfechos não são bem elucidados por vezes. Problemas: Os fármacos
empregados são usados em diferentes desordens do sistema nervoso central e se faz necessária uma
revisão integrativa para uma visão real dos dados disponíveis e das reais evidências
disponíveis. Objetivos: Realizar uma revisão integrativa sobre as evidências dos fármacos
empregados no do Diabetes Melitos II. Justificativa: Verificar a força das evidências disponíveis
dos diferentes fármacos empregados nas demências. Metodologia: os descritores empregados na
pesquisa
serão empregados
nas
bases
de
dados
eletrônicas
EBSCO, ScieloBrasil, Lilacs e MedLine/Pubmed.
MED_29_2019
Título: Terapêutica do Diabetes Melitos II – uma revisão integrativa
Líder: Prof. Dr. Jorge Luiz Freire Pinto
Contato: jorgelfpinto@gmail.com
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Revisões Sistemáticas
Descrição da Pesquisa:
A terapêutica do tratamento do Diabetes Melitos II apresenta diversas classes de fármacos com
diferentes desfechos clínicos relevantes. Problemas: Os estudos apresentados não apresentam
evidências robustas que permitam comparação, tal fato cria a demanda de uma revisão
integrativa. Objetivos: Realizar uma revisão integrativa sobre as evidências dos fármacos
empregados no do Diabetes Melitos II. Justificativa: Verificar a robustez das evidências disponíveis
para os diferentes fármacos. Metodologia: Os descritores empregados na pesquisa serão
empregados
nas
bases
de
dados
eletrônicas
EBSCO, ScieloBrasil, Lilacs e MedLine/Pubmed. Haverá uma análise crítica dos artigos selecionados.
MED_30_2019
Título: Tumor Trofoblástico Epitelioide: Diagnóstico e Tratamento – Relato de caso
Líder: Prof. Dr. Lúcio Omar Carmignani
Contato: luciocarmignani@uol.com.br
Curso: Medicina

Descrição da Pesquisa:
Tumor trofoblástico epitelióide é um dos tipos de tumor trofoblástico gestacional extremamente
raro que geralmente ocorre vários anos após a gravidez, sendo assim é um diagnóstico difícil de se
realizar. Este tumor costumava ser chamado de coriocarcinoma atípico, pois suas células se
parecem com células de coriocarcinoma, mas atualmente é considerada outra doença devido ao fato
de histologicamente, o miométrio e o colo do útero serem invadidos por células epitelióides
regulares do trofoblasto intermédio, agrupados num estroma hialino. Este estudo tem por objetivo
descrever um caso de tumor trofoblástico epitelioide desde o diagnóstico até o tratamento ocorrido
em uma paciente na menacme com 34 anos de idade. Será utilizada metodologia descritiva
respeitando os preceitos e regras para relato de caso após o consentimento da paciente em questão.
Dados epidemiológicos de incidência e prevalência não são conhecidos e portanto este estudo deve
contribuir com a literatura médica para maior conhecimento a respeito das características e
comportamento da doença.
MED_31_2019
Título: Influência da especilidade médica na qualidade de vida
Líder: Prof. Dr. Eder Viana de Souza
Contato: edervianasouza@gmail.com
Curso: Medicina
Descrição da Pesquisa:
Assunto atual e relevante. Hoje, não é só a longevidade que é considerada, mas viver bem. A OMS
definiu qualidade de vida como uma concepção pessoal do indivíduo em um contexto multifatorial.
Qual a percepção do médico de sua qualidade de vida em relação à área médica escolhida?
MED_32_2019
Título: Desenvolvimento de um projeto piloto de reabilitação pulmonar em pacientes com doença
pulmonar obstrutiva crônica na atenção primária de saúde
Líder: Profa. Dra. Mônica Silveira Lapa
Contato: molapa@gmail.com
Curso: Medicina
Descrição da Pesquisa:
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença prevalente na nossa população e
corresponde a quarta causa de morte no mundo. Tem como a sua principal causa o tabagismo, que
acomete cerca de 15% da população. O tratamento com os broncodilatadores e a cessação do
tabagismo melhora a qualidade de vida e a sobrevida destes pacientes. No entanto, faz parte
também do tratamento a reabilitação pulmonar, que consiste em exercícios físicos aeróbios que
fortalecem a musculatura esquelética global, melhoram a capacidade de exercício e,
consequentemente, melhoram as atividades de vida diárias destes pacientes. Essa terapia
coadjuvante ainda não está disponível na rede básica de saúde. O intuito deste trabalho é montar um
programa de reabilitação para os pacientes que são atendidos na rede básica de saúde, com uma
orientação mensal de exercícios que possam ser realizados no domicílio, como tentativa de
melhorar a qualidade de vida destes pacientes. Um projeto piloto.
MED_33_2019
Título: Avaliação sobre o conhecimento de hipertensão pulmonar de médicos clínicos na atenção
básica de saúde
Líder: Profa. Dra. Mônica Silveira Lapa
Contato: molapa@gmail.com
Curso: Medicina

Descrição da Pesquisa:
A hipertensão arterial pulmonar é uma doença rara que acomete cerca de 1indivíduos por milhão de
habitantes. Existem diversas doenças que evoluem com hipertensão pulmonar como: hipertensão
arterial pulmonar idiopática, colagenoses, cardiopatias congênitas, insuficiência cardíaca esquerda,
esquistossomose, entre outras. O problema atual em nosso país é a dificuldade em se pensar nessa
doença e em fazer o diagnóstico correto. A hipertensão arterial pulmonar tem uma expectativa de
vida baixa, de até 3 anos após o diagnóstico. O sintoma inicial dessa doença é dispneia aos esforços
e os pacientes apresentam, em média, 20 meses de sintomas até o correto diagnóstico. O melhor
conhecimento sobre a doença pode acarretar em um diagnóstico mais precoce e aumentar a
sobrevida destes pacientes com o tratamento adequado. O objetivo desse estudo é avaliar o
conhecimento da doença na atenção básica de São Caetano do Sul mediante um questionário prévio,
com o intuito de avaliar o conhecimento dos médicos sobre a doença para, posteriormente, realizar
uma atualização sobre o assunto e aumentar o encaminhamento precoce para especialistas na área.
MED_34_2019
Título: Conhecimento sobre o tema espiritualidade e sua aplicação no cuidado dos estudantes da
área da saúde
Líder: Profa. Me. Andréa de Barros Coscelli Ferraz
Contato: acoscelli@hotmail.com
Curso: Medicina
Descrição da Pesquisa:
Para a Association of American Medical Colleges: “Espiritualidade é reconhecida como um fator
que contribui para a saúde de muitas pessoas. O conceito de espiritualidade é encontrado em todas
as culturas e sociedades. Ela é expressa nas buscas individuais para um sentido último através da
participação na religião e ou crença em Deus, família, naturalismo, racionalismo, humanismo, e nas
artes. Todos estes fatores podem influenciar na maneira como os pacientes e os cuidadores
profissionais da saúde percebem a saúde e a doença e como eles interagem uns com os outros.” (8
,p. 352-7) Deste modo pretendemos conhecer como o estudante da área da saúde percebe a
espiritualidade assim como a interação com o cuidado do ser humano e se tem a percepção do tema
no curso de graduação que escolheu.
MED_35_2019
Título: Análise da incidência da febre amarela e o perfil sócio-demográfico dos casos confirmados
de 2007 a 2016, Brasil
Líder: Prof. Dra. Ana Freitas Ribeiro
Contato: anafribeiro@uol.com.br
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Análise da incidência da febre amarela e o perfil sócio-demográfico dos casos
confirmados de 2007 a 2018, Brasil
Descrição da Pesquisa:
Discussão sobre a reemergência da febre amarela no Brasil, em especial na região sudeste. A Febre
Amarela (FA) é uma doença febril hemorrágica aguda causada por um arbovírus da família
Flaviviridae. A principal medida de controle é a vacinação da população que reside em áreas de
risco e os viajantes. De dezembro de 2016 a julho de 2017, foram notificados 777 casos
confirmados, com 261 óbitos (taxa de mortalidade de 33,6%). A região Sudeste representou 98,3%
de todos os casos. No período de dezembro de 2017 a julho de 2018, 1.376 casos confirmados e 483
óbitos (35,1% de letalidade). Pergunta-se: Qual a incidência da febre amarela e qual o perfil sóciodemográfico dos casos confirmados no Brasil, de 2007 a 2018? Objetivo: Analisar a incidência da
febre amarela, segundo município de infecção, idade, sexo, escolaridade, classificação e evolução,

de 2007 a 2018 no Brasil. Metodologia: estudo ecológico, a partir dados secundários do sistema de
informação de agravos de notificação-SINAN, disponíveis no site do Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e os boletins epidemiológicos da Secretaria de Vigilância
em Saúde do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde. Também será avaliada a
cobertura vacinal da febre amarela no mesmo período, segundo municípios.
MED_36_2019
Título: Conhecimento dos alunos da Universidade São Caetano em doenças sexualmente
transmissíveis
Líder: Profa. Me. Eiko Ines Fukazawa
Contato: eifukazawa@uol.com.br
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Conhecimento sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis entre estudantes
da USCS
Descrição da Pesquisa:
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são infecções causadas por vírus, bactérias ou outros
microrganismos. São transmitidas, principalmente por meio do contato sexual. A transmissão
também pode ocorrer da mãe para a criança durante a gestação, parto ou amamentação. Causas de
morbidade e mortalidade atualmente disseminadas mundialmente. Algumas podem ser curadas com
terapia apropriadas, outras necessitam de abordagens para prevenção. A incidência das DST estão
aumentando no mundo todo, atualmente milhares de pessoas estão infectadas,
muitas desconhecem seu estado por não apresentarem sintomas. Objetivos: verificar o
conhecimento sobre DST dos alunos da USCS. Específicos: analisar os conhecimentos dos alunos
da USCS sobre
as consequências das DST na saúde geral e reprodutiva. Verificar o uso efetivo
de métodos utilizados para prevenção das DST. Metodologia: Será utilizado um questionário
estruturado sobre DST, os alunos serão convidados a participar, os que aceitarem participar,
assinam um TCLE.
MED_37_2019
Título:
Líder: Profa. Mariluz dos Reis
Contato: mariluz.reis@hc.fm.usp.br
Curso: Medicina
Pesquisa Vinculada: Prevalência de polifarmácia, de medicamentos potencialmente inapropriados
e de desvios na adesão aos medicamentos prescritos aos idosos pertencentes à Comunidade da
Paróquia de Nossa Senhora da Achiropita
Descrição da Pesquisa:
O Estudo SABE, de 2012-2014, realizado nos idosos do Município de São Paulo identificou que
36% deles tinham polifarmácia e mais de 25% faziam uso de medicamentos potencialmente
inapropriados (MPI). A polifarmácia e o uso de MPI podem aumentar o número de eventos
adversos e comprometer a adesão dos pacientes para o uso adequado dos medicamentos. Os
critérios de Beers, publicados em 2015 auxiliam na identificação destes medicamentos de risco.
Uma das ações da Liga de Geriatria da USCS-Bela Vista, em ação na Comunidade da Achiropita é
desenvolver nos alunos da Medicina USCS, mesmo nos primeiros anos de graduação, a habilidade
de identificar e valorizar os riscos da polifarmácia e aplicar as ferramentas existentes que
possibilitam o aumento da adesão aos medicamentos e melhora da autonomia dos idosos.
Problemas: Polifarmácia; Uso de Medicamentos Inapropriados; Baixa adesão aos medicamentos
prescritos. Objetivos: Traçar o perfil do uso de medicamentos nos idosos na Comunidade da
Achiropita; Teinar alunos na identificação e abordagem prática dos riscos polifarmácia.
Justificativa: Alta prevalência de polifarmácia e impacto na saúde da população idosa. Metodologia:

Estudo transversal para análise de prevalência de polifarmácia e MPI na comunidade de idosos da
Achiropita; Exposição, em oficinas aos idosos, de ferramentas para melhorar a adesão aos
medicamentos prescritos e de alerta aos perigos do uso inadequado dos medicamentos.
MED_38_2019
Título: Avaliação de um programa de intervenção para redução de estresse e ansiedade aplicado em
estudantes da sétima etapa de um curso de Medicina
Líder: Profa. Dra. Daniela Garcia Ribeiro / Professor colaborador: Profa. Lilian Aran Guedes
Contato: danigar1976@yahoo.com.br
Curso: Medicina –São Paulo
Descrição da Pesquisa:
Considerando o elevado índice de estresse e ansiedade em estudantes de Medicina impactando em
sua saúde e em seu desempenho universitário, nota-se a necessidade de buscar estratégias eficazes
de diminuição desses sintomas, visando melhora na qualidade de vida e melhor aproveitamento do
curso de graduação. Este estudo tem o objetivo de avaliar o efeito de um programa de intervenção
para redução de estresse e ansiedade aplicado em estudantes da sétima etapa de um curso de
Medicina. O ambiente do curso de graduação em Medicina é frequentemente causa de estresse e
ansiedade para os alunos, pois muitos fatores corroboram para esses sintomas. Além desses fatores,
a escolha dessa profissão é vista como uma das mais difíceis e desafiadoras, uma vez que requer
empenho, renúncia, persistência, energia física e equilíbrio emocional. Este estudo será
encaminhado ao Comitê de Ética da Universidade Municipal de São Caetano do Sul para análise e
aprovação. Os estudantes voluntários da sétima etapa do curso de medicina terão que assinar o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação na pesquisa. Serão utilizados três
questionários, que serão aplicados antes do programa de intervenção e após a participação no
programa.
MED_39_2019
Título: Avaliação da qualidade de metanálises
Líder: Prof. Dr. Gustavo José Martiniano Porfírio / Doutorado
Contato: gustavo.porfirio@prof.uscs.edu.br
Curso: Medicina – São Paulo
Descrição da Pesquisa:
As metanálises são análises associadas ao melhor nível de evidência para tomada de decisão em
saúde, no entanto, os autores das mesmas por vezes fazem escolhas para estimar dados utilizados
que podem impactar significativamente nos resultados. Problemas: a premissa para imputação dos
dados deve ser descrita para realização da metanálise, no entanto esta informação não é comum.
Objetivo: Avaliar as características das imputações em metanálises. Justificativa: Dimensionar as
características das imputações de dados em metanálises é uma forma de destacar o risco do uso
irrestrito de revisões em meio ao grande número de publicações com este desenho. Metodologia:
Serão identificadas metanálises na biblioteca Cochrane, Embase e Pubmed publicadas em 2018,
avaliadas por características da busca, análise e qualidade da evidência.
------------------ X -----------------NUTRIÇÃO
NUT_01_2019
Título: Resistência Bacteriana em águas de rios e represas de São Paulo
Líder: Profa. Dra. Patricia Ap. Montanheiro
Contato: montanheirop@hotmail.com

Curso: Nutrição
Descrição do Tema:
As águas dos rios e represas de São Paulo apresentam extensa contaminação bacteriana. Em alguns
casos preocupantes devido a patogenicidade das bactérias e as necessidades socio-econômicas
existentes em moradores ao redor das mesmas. Esse estudo pretende mapear a resistência bacteriana
existente em rios e represas de São Paulo. Onde pretendemos destacar a capacidade microbiana
cada vez mais presente contra o tratamento a antibiótico, aumentando o risco de super bactérias e o
potencial risco que desenvolve a população.
NUT_02_2019
Título: Identificação de Bacterias e parasitas em verduras da região do ABC
Líder: Profa. Dra. Patrícia Ap. Montanheiro
Contato: montanheirop@hotmail.com
Curso: Nutrição
Descrição da Pesquisa:
O consumo da alface tem aumentado pela a mudança do hábito alimentar da população. Possui
baixo valor calórico e alto valor nutritivo (vitaminas, sais minerais e em fibras alimentares), por isso
tem alta procura na dieta alimentar. Para manter suas propriedades nutricionais deve ser consumida
crua, sendo importante meio de transmissão bacteriana e se torna um problema para a saúde
humana. Desta forma, é importante a análise do perfil microbiológico e parasitológico da alface e a
conscientização da população sobre a contaminação e o manuseio correto ao manipular a hortaliça.
NUT_03_2019
Título: Avaliação do hábito alimentar e estilo de vida de dois grupos de mulheres após o período
do climatério
Líder: Profa. Dra. Valdirene Francisca Neves dos Santos
Contato: valdirene.santos@uscs.edu.br
Curso: Nutrição
Descrição da Pesquisa:
É sabido que o advento da menopausa em mulheres brasileiras tem se tornado cada vez mais
precoce, objetiva-se verificar se existe diferenças significantes entre dois grupos, mulheres com
faixa etária entre 35 anos a 62 anos com prática alimentar vegetariana e onívoras serão abordadas
em diversas instituições religiosas, um questionário de frequência alimentar e recordátorio alimentar
de três dias será aplicado e avaliado o ano de vida que ocorreu o período do climatério e o advento
da menopausa e se existem ou não sintomas pós climatérico, a relação entre o hábito alimentar e
estilo de vida e o advento da menopausa, serão comparados entre os grupos.
------------------ X -----------------PSICOLOGIA
PSI_01_2019
Título: Estudo sobre a dimensão subjetiva da desigualdade social e sua expressão nas políticas
públicas dos municípios do ABCDMRR
Líder: Prof. Dr. Rodrigo Toledo
Contato: rodrigo.toledo@prof.uscs.edu.br
Curso: Psicologia
Pesquisa Vinculada: Dimensão Subjetiva da desigualdade social e suas diversas expressões,
coordenada pela profa. Dra. Ana M. B. Bock.

Descrição da Pesquisa:
Apesar dos múltiplos esforços empreendidos pelas gestões municipais da região do ABCDMRR, no
que diz respeito ao combate às desigualdades de gênero, raça e classe social, as pesquisas realizadas
nas duas últimas décadas têm mostrado que os programas e políticas que visam a erradicação das
desigualdades não têm se efetivado nos espaços escolares e nos equipamentos de saúde e
assistência. Esses estudos atribuem esse fenômeno à dificuldade de articular as propostas de nível
federal, traduzindo-as em ações nos âmbitos estadual e municipal. Observa-se que os trabalhadores
da educação, da saúde e da assistência social têm dificuldades de se perceberem como pertencentes
às comunidades nas quais atuam, fato que incide sobre suas identidades e sua profissionalidade.
Com base nessas premissas são objetivos desta proposta: a) compreender como os municípios do
ABCDMRR têm construído suas políticas de enfrentamento à violência contra a mulher,
à LGBTfobia e ao Racismo e se elas ocorrem de maneira intersetorial; b) investigar como as
políticas educacionais dos municípios do ABCDMRR têm contribuído para o enfrentamento das
situações de violência e preconceito; c) compreender a prática dos burocratas do nível de rua (Lotta,
2016) no que diz respeito às desigualdades; d) refletir sobre como a Psicologia pode contribuir para
o enfrentamento e para a superação das desigualdades de gênero, raça e classe social. Metodologia:
pesquisa bibliográfica e documental; produção de dados por meio de survey; realização de grupos
de discussão e entrevistas. As informações obtidas serão analisadas com base na criação de núcleos
de significação (Aguiar e Ozella, 2014).
PSI_02_2019
Título: Penitenciárias Femininas: gênero, etnia e invisibilidade
Líder: Profa. Me. Ellen Taline de Ramos
Contato: ellen.ramos@prof.uscs.edu.br
Curso: Psicologia
Descrição da Pesquisa:
Nos últimos anos, na contramão de outros países, o Brasil segue aumentando sua taxa de
encarceramento. Quanto às mulheres, além do aumento do encarceramento, fortemente influenciado
pela lei antidrogas, temos também a questão da criminalização da pobreza e racialização da pena
potencializado, uma vez que as mulheres privadas de liberdade são duplamente marginalizadas e
discriminadas: em primeiro lugar por ser mulher e, em segundo, por estar presa. Rompendo com
todos os papéis sociais historicamente construídos sobre o “ser mulher”. Neste sentido uma série de
questões se potencializam nos cárceres femininos, como por exemplo, as poucas visitas recebidas.
Sendo assim, esta pesquisa visa possibilitar dar voz às vozes inaudíveis compreendendo como as
questões do feminino e da negritude perpassam o cotidiano prisional dessas mulheres. Tal proposta,
poderá ser viabilizada por meio da realização de entrevistas semi-dirigidas e/ou com observações de
campo para posteriormente serem analisadas por meio da análise de conteúdo.
PSI_03_2019
Título:
Líder: Profa. Me. Kátia Pavani da Silva Gomes
Contato: kpsgomes@gmail.com
Curso: Psicologia
Pesquisa Vinculada: A psicologia clínica contemporânea: estudos clínicos de raça e gênero
Descrição da Pesquisa:
Estudos de compreensões clínicas em Psicologia sobre as vivências relacionadas a raça e
gênero. Problemas: Sofrimento psíquico decorrente de vivências de exclusão e preconceitos
específicos a raça e gênero. A vivência da negritude como fator psíquico. O papel da mulher e suas
dimensões psíquicas na vida contemporâneas. Objetivos: Verificar problemas psíquicos e

possibilidades de intervenção psicológica próprios às experiências de raça e gênero. Justificativas:
A importância de estudar questões psíquicas de minorias que até pouco tempo atrás não eram
reconhecidas pela psicologia. Metodologia: Quantitativas: questionários. Qualitativas: entrevistas,
análise das entrevistas, estudos de casos.
PSI_04_2019
Título: Psicologia e saúde da mulher: interfaces entre psicanálise e saúde coletiva
Líder: Profa. Dra. Rebeca de Cassia Daneluci
Contato: rebeca.daneluci@prof.uscs.edu.br
Curso: Psicologia
Descrição da Pesquisa:
Novas questões apresentam-se no momento em que políticas públicas são efetivadas na prática, no
encontro entre leis, instituições e sujeitos. Partindo dessa ideia, nos debruçaremos nas temáticas
sobre saúde da mulher, com foco nos períodos da gestação, parto, puerpério e amamentação
Problema: Como é possível o encontro entre políticas universais e sujeitos diferenciados entre si?
Objetivos: 1) Conhecer como são os cuidados ofertados às mulheres durante a gestação, no parto e
puerpério, a depender das instituições, do ponto de vista dos profissionais e dos sujeitos. 2) Saber
quais são os impactos que esses cuidados trazem à subjetividade desses sujeitos. Justificativas:
Trabalhos que foquem as relações intersubjetivas, considerando a mulher em sua singularidade e
contextualizada. Metodologia: Levantamento bibliográfico, entrevistas e visitas institucionais.
Referencial: Psicanálise e Saúde Coletiva.
PSI_05_2019
Título: Terapia comunitária e educação: construção de possível interface
Líder: Profa. Me. Flávia Andréa Velasco Pennachin
Contato: flavia.velasco@uscs.edu.br
Curso: Psicologia
Descrição da Pesquisa:
Esta pesquisa terá como objetivo compreender a atuação da Terapia Comunitária, abordagem
contemporânea que vem se estruturando enquanto práxis no campo da Psicologia, e suas
possíveis aproximações com os processos educativos. Justifica-se este estudo pela crescente
demanda da Educação em implicar seus atores (professores, alunos, gestores, famílias) na formação
do ser humano. Nesse sentido, entende-se que a Terapia Comunitária, dentro de seu corpo teórico,
poderá contribuir com esse objetivo magno dos processos educativos de forma efetiva. Como
Metodologia será realizada pesquisa bibliográfica como forma de aproximar os cenários descritos:
Terapia Comunitária e Educação.
PSI_06_2019
Título: Ergonomia psicológica: cuidado com o psicólogo hospitalar
Líder: Profa. Me. Flávia Andréa Velasco Pennachin
Contato: flavia.velasco@uscs.edu.br
Curso: Psicologia
Descrição da Pesquisa:
O trabalho na área da saúde exige muito dos profissionais, tanto sob ponto de vista físico como
emocional. Para cuidar destes cuidadores, a Psicologia desenvolve uma série de programas de
assistência, porém nem sempre o psicólogo está incluído nestes cuidados. Esta pesquisa terá como
objetivo compreender quais os cuidados que os profissionais de Psicologia alocados em instituições
de saúde têm em relação à própria saúde mental. Para isso, além de estudo bibliográfico, serão
realizadas entrevistas com psicólogos que trabalham na área da saúde para compreender as ações de
cuidados que existem.

PSI_07_2019
Título:
Líder: Profa. Dra. Nirã dos Santos Valentim
Contato: nira.valentim@uscs.edu.br
Curso: Psicologia
Descrição da Pesquisa:
A proposta de pesquisa trata-se do estudo de aspectos psicológicos do câncer infantil. Estima-se
para os anos de 2018/2019, 420 mil novos casos de câncer infantil no Brasil, o que justifica que
novas pesquisas sejam produzidas para compreender os aspectos psicológicos implicados nesse tipo
de adoecimento. Como problema a pesquisa tem a intenção de compreender: Como se caracteriza
a representação mental da criança e de sua mãe sobre o adoecimento por câncer? Como objetivo
geral propõe-se: Investigar a representação mental da criança e sua mãe sobre o adoecimento por
câncer. E como objetivos específicos: a) Verificar as significações psicológicas que uma criança de
7 a 9 anos atribui ao próprio adoecimento por câncer. B) Verificar como a mãe da criança
representa mentalmente o adoecimento por câncer do filho. C) Analisar o impacto psicológico
causado pelo adoecimento na criança e na sua mãe. A metodologia será de estudo de caso de uma
criança de 7 a 9 anos que esteja em tratamento oncológico e que não esteja em psicoterapia, e sua
mãe. Os instrumentos utilizados serão: um desenho temático com a criança (“desenhe sua doença”)
e um posterior inquérito do desenho; uma entrevista semi-dirigida com a mãe. Serão coletados
dados sociodemográficos, histórico da doença, nível de estadiamento, local e tipo de tratamento.

