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CSA001 - Documentação fotográfica das revistas norte-americanas, venezuelanas 
e mexicanas 
 

 

Apresentador: CARVALHO, Anelise Escobar de 

Orientador: MORETTI, Rodrigo Camargo 

Demais Autores: SANTOS, Thiago Reis dos; TARSO, Paulo Amendolas de; MOREIRA, 

Giovana Arantes; MIGUAL, Layessa de Castro Martins 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Projeto: PIBIC 2017/027 

 

 

Nosso projeto de pesquisa deu continuidade ao PIBIC/2015 acerca da documentação e pesquisa dos 

periódicos de Arquitetura Urbanismo, Design de Interiores e Artes da biblioteca central da Uniube, 

com objetivo principal de fotografar as capas e os sumários das revistas norte-americanas, 

venezuelanas e mexicanas. A partir do índice alfabético elaborado anteriormente, localizamos os 

periódicos e posteriormente fotografamos as capas e sumários de cada periódico a partir de um 

tablet, organizamos pastas separadas por nacionalidades e subpastas contendo o título, ano e 

edição de cada periódico, e também foi renomeado as fotografias, por exemplo, W-2004-novembro-

Capa, para facilitar o seu acesso. Foram fotografados o total de 52 títulos de periódicos, sendo eles: 

6 periódicos mexicanos da única revista Construccón y Tecnología; 41 periódicos norte-americanos, 

sendo eles Architectural Record, Brides, Interior Design e W; e 5 periódicos venezuelanos, da única 

revista Arquitectura Panamericana. Os objetivos foram alcançados, exceto a documentação da 

revista “ID” devido a mesma não ter sido encontrada. Nota-se a predominância de revistas norte 

americanas sob as mexicanas e venezuelanas. Viu-se a necessidade da reorganização das estantes 

da biblioteca, pois houve um desperdício do trabalho da etapa anterior do projeto, que foi o 

mapeamento, portanto concluímos que é de extrema necessidade a comunicação entre as 

administradoras da biblioteca e os pesquisadores. Vale salientar a importância do projeto por 

almejar experimentos práticos com os meios tecnológicos e plataformas digitais, criando a 

possibilidade de referências para o aprendizado. 

 

Palavras-chave: periódicos; documentação; arquitetura e urbanismo. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 
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CSA002 - O uso da iluminação natural como influência do ensino e aprendizagem 
em salas de aula 
 

 
Apresentador: CAVALCANTE, Raiza Graziele Mota 

Orientador: GARCIA, Mariana Ferreira Martins 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Projeto: PIBIC 2017/053 

 

 

As condições ambientais são fatores determinantes na influência dos processos de aprendizagem, 

sendo a visão, um dos estímulos perceptivos mais importantes. Boas condições de iluminação em 

salas de aula favorecem o desenvolvimento das atividades com segurança, qualidade sem prejudicar 

a saúde visual dos alunos e, também, dos professores. A iluminação natural possui muitas 

vantagens em relação a iluminação artificial, como a qualidade e intensidade de sua radiação, a sua 

reprodução de cores e ao fato de sua utilização ser gratuita. No entanto, suas variações de 

intensidade ao longo do dia, que é importante para nosso ciclo biológico, podem causar alguns 

desconfortos na realização de tarefas onde exigem níveis mais homogêneos de iluminação e em 

maior quantidade, como por exemplo, em salas de aula para desenho técnico. Dessa forma, nota-se 

a importância de verificar as condições atuais da iluminação natural no interior das salas de desenho 

dos blocos U, V, W e X do curso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores do Campus 

Aeroporto da Universidade de Uberaba. A fim de averiguar as estratégias existentes para o 

aproveitamento da luz natural, os problemas que dificultam sua entrada e a forma como ela é 

distribuída. Compreender, assim, como esses elementos podem interferir na percepção do conforto 

visual dos alunos e professores. Este trabalho iniciou com uma pesquisa bibliográfica para 

compreender a importância e a influência da iluminação natural em salas de aula. Foi realizado um 

levantamento das características físicas e os parâmetros que influenciam o aproveitamento de luz 

natural e o conforto visual. Foram feitos registos fotográficos externos e internos durante 3 horários 

do dia, em uma determinada época do ano. Os dados foram analisados e comparados. Após esta 

etapa, foi realizado um diagnóstico para que se pudesse comparar os efeitos da luz no interior dos 

das salas analisadas. Através do levantamento e diagnóstico foi possível perceber que a iluminação 

natural que incide em cada sala de aula é diferente devido as características físicas externas e 

internas de cada bloco e de cada sala de aula, como a dimensão do ambiente, vegetação externa e 

o entorno dos blocos, tamanho das aberturas, material e cores das superfícies internas. É 

perceptível que os níveis de iluminação natural são bons, porém estão mal distribuídos. A iluminação 

natural traz inúmeros benefícios se bem aproveitada e distribuída no interior dos ambientes.  

Segundo a análise realizada, é perceptível que os níveis de iluminação natural são bons, porém 

estão mal distribuídos. Devido ao próprio projeto arquitetônico, à falta de padronização dos 

ambientes com diferentes tipologias de salas, a esquadrias e materialidades que não auxiliam de 

forma necessária na distribuição da luz, sendo necessário a compensação através da iluminação 

artificial. A iluminação natural poderia ser melhor aproveitada, visto os inúmeros benefícios que ela 

oferece para a saúde, bem-estar e no desenvolvimento de tarefas, melhorando o desempenho dos 

alunos e professores ao longo do dia. Além disso, contribuiria significativamente para economia e 

conservação de energia.  

 

Palavras-chave: iluminação natural; conforto visual; desenho técnico. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
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CSA003 - A cultura jurídico-penal brasileira e as tentativas de controle e combate 
a prática da prostituição na cidade de Uberlândia (MG) nos anos 1950/60 
 

 

Apresentador: FERNANDES, Karen Gonçalves 

Orientador: OLIVEIRA, Julio Cesar de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Direito 

Projeto: PIBIC 2017/008 

 

 

A prosperidade econômica de Uberlândia nas décadas de 1950/60 fez com que para ela se 

deslocasse um grande contingente de pessoas em busca de negócios, trabalho e entretenimento. 

Temendo que o desenvolvimento da cidade expandisse a prostituição, as elites locais norteadas pela 

presunção de periculosidade, responsável por associar a miséria material dos excluídos à 

criminalidade, elaboraram o Código de Postura Municipal de 1950/67. Segundo alguns dos seus 

artigos eram considerados como nocivos à ordem pública os ébrios, toxicômanos, mendigos, ociosos 

e as prostitutas. Nesse sentido, era vital exercer sobre eles, em particular sobre as prostitutas, um 

rígido controle jurídico-policial. Os objetivos da pesquisa correspondem a investigar as tentativas de 

controle jurídico-policial da prostituição em Uberlândia nas décadas de 1950/60, bem como 

apreender às representações da prostituta no imaginário da imprensa, do discurso jurídico-policial e 

das elites uberlandenses. Diante do desafio de investigar as tentativas de controle jurídico-policial 

da prostituição em Uberlândia nas décadas de 1950/60, são pesquisados jornais que circularam com 

certa regularidade no período estudado. Além das atas da Câmara Municipal de Uberlândia, também 

são explorados o projeto de planejamento urbano de 1954 e o Código de Postura de 1950/67. O 

trabalho realizado com as fontes documentais parte do princípio que elas não devem ser utilizadas 

meramente para ilustrar uma determinada realidade e /ou para corroborar uma hipótese. O seu 

emprego tem como preceito a necessidade de problematizá-las para compreender o universo que 

elas representam. Graças à interlocução com diversas áreas do conhecimento e a exploração de 

diferentes fontes textuais, percebe-se que a prática social da prostituição era vista pelas classes 

hegemônicas como um "mal necessário", pois satisfazia os incontroláveis desejos sexuais 

masculinos e evitava que os homens incomodassem as "mulheres honestas". Nessa perspectiva, 

observa-se também que uma das estratégias utilizadas pelas elites uberlandenses para controlar a 

expansão da prostituição foi tornar "insensíveis" as prostitutas ou apresentá-las como entraves à 

modernização da cidade. Com as atividades até o momento realizadas, nota-se que as tentativas de 

controle jurídico-policial da prostituição em Uberlândia dos anos 1950/60 foi contraditória. Para 

alguns setores da sociedade, controlá-la significava diminuir e/ou acabar com ela. Para poucos, 

controlá-la pressupunha normatizá-la e isolá-la na zona de baixo meretrício. Pressionado pelas 

classes hegemônicas, conclui-se que o poder público adotou algumas medidas saneadoras em 

relação a essa prática social. Na segunda metade dos anos 1950, transferiu os lupanares, até então 

localizados na área central, para as áreas periféricas da cidade. Com o mesmo objetivo, implantou a 

Delegacia de Costumes responsável por reprimir a prostituição e coibir atos que afetassem a 

moralidade pública. 

 

Palavras-chave: cidade; prostituição; controle. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 
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CSA004 - A importância da inserção tecnológica no ensino da gestão 
 

 

Apresentador: FUJIKAVA, Gabriela Kioymí Aoyagi 

Orientador: FREITAS, Wilton Rezende de 

Demais Autores: SILVA, Gabriela Oliveira Martins da; SAITO, Brendon Akyoshi Iwassa; 

MARTINS, Guilherme Ramos 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Administração 

Projeto: PIBIC 2017/054 

 

 

Atualmente vive-se a era digital, onde a difusão das tecnologias de informação vem ocorrendo a um 

ritmo extraordinário. Com isso, constantemente se faz necessário adaptar aos mais diversos 

aparatos tecnológicos existentes, e uso destes para benefício e otimização de todas as áreas da 

sociedade, tornando-se a cada dia mais indispensável o uso das tecnologias em salas de aula. Por 

meio da inserção da tecnologia no ensino-aprendizagem, há a possibilidade de otimização do tempo 

das aulas presenciais, evitando desperdícios significativos na carga horária dos cursos. Logo, 

possibilitará um ambiente educacional atrativo caracterizado pela troca dinâmica do conhecimento, 

enriquecendo a graduação e dando ao aluno o mérito da conquista do aprendizado. Foram realizadas 

pesquisas bibliográficas para compreender o contexto tradicional da educação e levantamento de 

práticas modernas de aprendizagem que usam a tecnologia como meio de melhor qualificar o 

ensino. Como procedimento técnico, adotou-se a pesquisa de campo, o tipo de pesquisa que 

pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada. A metodologia de ensino 

tradicional se caracteriza pela apresentação do conteúdo por meio de aulas expositivas, onde o 

professor é o detentor do conhecimento e o transmite aos alunos, e estes devem assimilar o que 

lhes foi passado sem muitos questionamentos. É fundamentado no poder do verbo, teorias e 

dependente do uso intensivo da memória. A defasagem da metodologia tradicional deve-se, ao fato 

de que esta oprime a criatividade do aluno e do educador, de forma que o processo de aprender 

coloca o educador em uma posição autoritária, onde o aluno não consegue se impor e superar tal 

erro epistemológico. Uma vez que a educação implica uma busca realizada pelo homem, ele deve 

ser o sujeito de sua própria educação e não o objeto. Diante de diversas mudanças que a sociedade 

tem passado nos últimos anos, fica claro notar a dependência criada sobre a tecnologia. É 

impensável trabalhar ou estudar sem o uso da internet, e para validar este pensamento, são feitos 

os estudos parcialmente apresentados. Através da aplicação de um questionário com cinco 

questões, foi possível concluir que, existe um interesse grande dos universitários na utilização da 

tecnologia, e também grande parte dos entrevistados acreditam que o método atual de ensino da 

Uniube se mostra defasado. Nesse contexto, obtivemos um resultado no qual, 45% dos alunos 

entrevistados concordam na mudança da metodologia de ensino para utilização da tecnologia e 45% 

admitem que o ensino atual se encontra defasado. Esse estudo, até então, comprova que algo não 

agrada a maioria dos alunos na metodologia da instituição, além de mostrar um grande interesse no 

uso de tecnologias na sala de aula. Portanto, cabe ao projeto de pesquisa continuar, para validar o 

interesse e a necessidade da inserção tecnológica nos métodos de ensino.  

 

Palavras-chave: otimização; tecnologia; ensino-aprendizagem. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 
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CSA005 - Documentação fotográfica das revistas francesas, portuguesas, 
italianas, espanholas e brasileiras 
 

 

Apresentador: MIGUEL, Layessa de Castro Martins 

Orientador: LINS, Paulo de Tarso Amendola 

Demais Autores: MOREIRA, Giovana Arantes; CARVALHO, Anelise Escobar de; MORETTI, 

Rodrigo Camargo; SANTOS, Thiago Reis dos 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Projeto: PIBIC 2017/027 

 

 

Este plano de atividades em questão tem como objetivo dar continuidade ao PIBIC/2015, que 

realizou o inventário das revistas com conteúdo relacionado às áreas de Arquitetura e Urbanismo, 

Design de Interiores, artes e áreas afins através da pesquisa e documentação gráfica do material 

que se encontra disponível na biblioteca central da Universidade de Uberaba. O objetivo deste 

projeto e respectivo plano de atividades foi fotografar as capas e os sumários das revistas 

brasileiras, espanholas, italianas e francesas. Para realizar o levantamento gráfico foi utilizada uma 

câmera fotográfica de celular para capturar a capa e o sumário de todas as revistas brasileiras, 

espanholas, italianas e francesas com os temas relacionados à área acima descrita. Depois de todos 

esses dados capturados de forma digital, foram criadas pastas para cada um dos quatro países, 

dentro delas divididas as pastas dos títulos, e por fim, as imagens digitais das capas e dos sumários 

nomeados com o ano e número de cada periódico. Foram fotografados 34 títulos de revistas 

brasileiras, totalizando 1.305 revistas. Dentre elas: Arte e Decoração, AP, Arc Design, Arq Art, 

Arquishow Office, Arquitetura e Construção, AU, Caderno de Arquitetura e Urbanismo, Caderno de 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Cadesign, Cerâmica Técnica e Arte, DCasa, Decor 

Magazine, Design Belas Artes, Design Interiores, Docol, Engenharia e Arquitetura, Estilo e Projetos, 

Exacta, Exu, Fashion Theory, Finestra, Grandes Construções, Kaza, Lume Arquitetura, Moda Palavra, 

Obra e Construção, Oceanos, Oculum Ensaios, Paisagem e Ambiente, Paisagismo e Jardinagem, 

Photos, Piracema, Pós, Projeto Design, Recuperar, Universitas Arquitetura e Comunicação. Das 

espanholas foram fotografados 9 títulos, dentre eles um total de 243 revistas, as quais são: 2G, 

Architécti, Arquitectura Viva CasaBela, Documentos de Arquitetura, El Croquis, GG, Micasa, Nuevo 

Estilo. Dentre os 2 títulos italianos foram fotografadas 55 revistas, dentre eles: Domus e Interni. Já 

os 4 títulos franceses foram 103 revistas, entre elas: Architecture Intérieure, Art et Decorations, 

L’Architecture d’ujourdhui, Quaderns d’arquictecura urbanisme. Para fotografar as revistas se fez 

necessário utilizar de artifícios que reduzissem o reflexo no papel fotográfico delas. Esse problema 

foi solucionado utilizando um objeto que ofuscasse a luz direta no material, podendo ser esse uma 

prancheta tamanho A4, ou até mesmo uma outra revista que conseguisse tampar toda a 

luminosidade que a atingisse diretamente. Depois de ter as imagens digitais das capas e sumários 

com seu conteúdo legível e organizadas em pastas, foi possível acessá-las de forma mais fácil e 

intuitiva, garantindo uma melhor compreensão ao usuário. Conclui-se que o projeto é capaz de criar 

novos meios de busca, a fim de criar um maior vínculo com os acadêmicos, visto que a utilização 

das plataformas virtuais tem se aumentado nos últimos anos 

 

Palavras-chave: revistas; fotografia; documentação. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 
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CSA006 - Documentação fotográfica das revistas holandesas, inglesas, alemãs e 
japonesas 
 

 

Apresentador: MOREIRA, Giovana Arantes 

Orientador: MORETTI, Rodrigo Camargo 

Demais Autores: MIGUEL, Layessa de Castro Martins; LINS, Paulo de Tarso Amendola; 

CARVALHO, Anelise Escobar De; SANTOS, Thiago Reis dos 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Projeto: PIBIC 2017/027 

 

 

Nosso projeto de pesquisa deu continuidade ao PIBIC/2015 que elaborou o inventário das revistas 

de arquitetura, urbanismo, design, artes e áreas afins e nos ofereceu o índice alfabético dos 

periódicos citados acima da biblioteca central da UNIUBE. O objetivo desse plano de atividade foi 

fotografar as capas e os sumários das revistas Japonesas, Inglesas, Holandesas e Alemãs. A partir 

do índice alfabético, foram realizados registros fotográficos das capas e sumários das revistas 

citadas acima por uma câmera de celular. Os periódicos registrados foram organizados e separados 

em pastas por nacionalidade e em subpastas contendo os títulos dos periódicos. Nas subpastas as 

capas e os sumários foram nomeados com o nome da revista e entre parênteses se ela é capa ou 

sumário e outro parênteses com um número que é o que faz relação da capa com o sumario, por 

exemplo: Process architeture (capa) (2) Process architeture (sumario) (2Foram registradas um total 

de 373 títulos, sendo eles: JAPONESAS: GA documents: 58 | GA architect: 10 | GA documents 

extra: 10 | GA houses: 48 | GA japan: 7 | Light e space moden architeture: 2 | Process architeture: 

56 | The Japan Architect: 7; INGLESAS: Archtetuctural review, the: 38 | Vogue: 13; HOLANDESAS: 

Archis: 1; ALEMÃS: Häuser: 30 | Schöner Wohnen: 93. Para conseguir encontrar os títulos dos 

periódicos, o inventário elaborado anteriormente não foi eficaz devido os métodos de catalogação e 

disponibilização terem sofrido mudanças. Alguns títulos foram traduzidos e digitados com o auxílio 

de dicionários, tradutores on-line e conhecimento básico de forma que não perdesse o contexto, 

para a realização de futuras pesquisas. Os títulos traduzidos foram: Häuser 30 | Archis 1 | ga 

architect 10 | ga document 58 |ga japan 7 | ga documents extra 10 | ga houses 48 |light e space 

modern architeture 2 | process architeture 56 | the japan architect 7. No arquivo traduzido 

encontra-se a página onde se encontra o artigo, o nome do artigo (alguns tem a localidade) e os 

arquitetos. Conclui-se que um dos principais desafios deste projeto foi recrias as “regras” para 

traças novos meios de “busca”. 

 

Palavras-chave: periódico; documenação; arquitetura e urbanismo. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 
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CSA007 - Estudos em design gráfico: projeto do índice alfabético das revistas 
 

 

Apresentador: OLIVEIRA, Amanda Hueb Tapxure 

Orientador: SANTOS, Thiago Reis dos 

Demais Autores: MORETTI, Rodrigo Camargo; LINS, Paulo de Tarso Amendola; MIGUEL, 

Layessa de Castro Martins; MOREIRA, Giovana Arantes; CARVALHO, 

Anelise Escobar de 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Projeto: PIBIC 2017/027 

 

 

Nossa pesquisa pretendeu dar continuidade ao projeto PIBIC 2014/047, a saber, no Plano da Linha 

“História, Documentação e Representação“, do processo de documentação dos periódicos nacionais 

e internacionais da Biblioteca Central do Campus Aeroporto da UNIUBE. Frente aos novos 

desdobramentos culturais da contemporaneidade, torna-se urgente promover uma adaptação dos 

processos de pesquisa do acervo físico dos periódicos da biblioteca, voltados especificamente às 

áreas da Arquitetura, Urbanismo, Design de Interiores e Artes, de modo a colocá-las em 

consonância às transformações cada vez mais acentuadas na percepção da realidade e no 

comportamento dos indivíduos. Diante desse quadro, nosso propósito era o de desenvolver estudos 

em design gráfico que auxiliassem na promoção e aprimoramento dos mecanismos de cartografia e 

reconhecimento do acervo físico do setor de periódicos. Desenvolvemos um re-design de um 

material já existente, o “Índice de Revistas de Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo, Artes e Áreas 

Afins“. Os participantes do projeto coletaram fotografias sobre capas e sumários para alimentar o 

conjunto de dados a ser contido no novo catálogo. Para sistematizar os dados, nos servimos das 

premissas contidas no modernismo gráfico. Para aplicação dos preceitos de layout foram feitos 

estudos de Grid, testes de tipografia e o estabelecimento de uma nova escala cromática. Para a 

confecção do material, utilizamos o software de editoração eletrônica InDesign e CorelDraw. Uma 

reformulação do índice de revistas pré-existente, com a diagramação de um catálogo dividido em 

dois volumes (referentes às produções nacionais e internacionais) contendo 61 títulos (capa e 

sumário) dos exemplares coletados, a ser impresso e disponibilizado virtualmente para estudantes e 

professores dos cursos de Arquitetura e Design de Interiores. Devido a mudanças no sistema de 

catalogação dos periódicos da biblioteca, o modelo anterior de rastreio e localização foram alterados. 

Tal fato inviabilizou o uso dos dados coletados pelos outros membros do projeto na esquematização 

do nosso modelo de localização. Deste modo, o trabalho feito até então se mostrou inoperante. De 

modo a não inviabilizar o plano de trabalho, foi proposta um novo formato do índice de revistas, 

com a diagramação de um catálogo (capa e sumário) dos exemplares coletados. Ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, compreendemos a importância dos estudos em Design Gráfico para 

potencializar a veiculação de informações, no que tange à sistematização, por meio da 

hierarquização do conteúdo, além de explorar os recursos estéticos que tornassem mais agradáveis 

e facilitassem a experiência do usuário. Em vistas de uma cultura imagética sobrepujante, conclui-se 

que compreender e aplicar linguagens que diminuam ruídos e sejam capazes de transmitir 

claramente a informação podem ser os elementos diferenciais em um mundo cada vez mais 

povoado por signos e sistemas de informação.  

 

Palavras-chave: design gráfico; catálogo; documentação. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 
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CSA008 - Configuração dos espaços públicos em Uberaba relacionado a sua 
distribuição espacial na cidade 
 

 

Apresentador: PEIXOTO, José Otávio Gomes 

Orientador: EGHRARI, Susan 

Demais Autores: MINARÉ, Mariana Fernandes; SILVA, Regina Oliveira; DIAS, Mariana 

Alvarenga 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Projeto: PIBIC 2017/017 

 

 

O projeto objetiva apontar a qualidade dos espaços públicos na cidade de Uberaba através da 

análise das relações de uso e acesso da população aos espaços e equipamentos públicos existentes. 

Esta averiguação tem como referencial teórico os conceitos e proposições de planejamento e 

políticas urbanas comumente relacionados às expressões urbanidade, cidade justa e urbanismo 

sustentável. O projeto divide-se em quatro planos de atividades baseados nas dinâmicas ambiental, 

espacial, econômica e social. Por meio de revisão bibliográfica, pesquisa documental, mapeamento 

espacial, avaliação pós- ocupação, entrevistas estruturadas e semiestruturadas, pesquisa em campo 

e análises comparativas, método de "overlay" de mapas temáticos (McHarg), chega-se a resultados, 

no primeiro ano da pesquisa que respondem se o cidadão e usuário destes espaços exercem o 

direito a usufruir destes, em quantidade e qualidade. O projeto iniciou com o mapeamento da cidade 

de Uberaba quanto a existência de espaços públicos abertos. Para isto, dentro do perímetro urbano, 

a cidade foi dividida em 4 quadrantes, a partir do centro da cidade sendo divididos por vias 

principais. Cada aluno responsável por cada plano de atividades realizou as entrevistas nas praças 

escolhidas, uma por quadrante: Praça Pôr do Sol, Praça Governador Magalhães Pinto (Praça do 

Quartel), Comendador Quintino (Praça do Grupo Brasil), Praça Rui Barbosa. As entrevistas foram 

realizadas com 30 usuários de cada praça. Posteriormente foi realizada a tabulação das entrevistas, 

em forma de gráficos e feita uma análise em conjunto dos 4 alunos da pesquisa quanto às 

entrevistas. As análises foram finalizadas quanto a critérios estabelecidos das esferas ambiental, 

espacial, econômica e social nestas 4 praças. Outro resultado foi a realização de mapas abrangentes 

de acordo com cada esfera, em escala macro, os quais foram posteriormente sobrepostos de 

maneira a proporcionar um resultado geral (ou síntese) do que foi estudado individualmente. Foi 

desenvolvido um artigo para congresso internacional, com o tema espaços públicos e urbanidade, no 

qual os alunos analisaram a Praça Pôr do Sol em Uberaba. O artigo foi posteriormente desenvolvido 

e apresentado no Congresso PlaceMaking Latinoamerica, na cidade de Valparaíso, Chile, em 

novembro de 2017.Os métodos aplicados foram fundamentais para a compreensão configuração dos 

130 espaços públicos levantados. Ressaltamos, o método de mapas temáticos abrangentes, do qual 

extraímos as seguintes conclusões: o acesso dos cidadãos às margens dos cursos d'água urbanos 

não é completamente aproveitado; os enclaves urbanos limitam a interação dos indivíduos com os 

espaços públicos, gerando zonas de insegurança; e, por fim, as áreas onde há espaços vazios, com 

uso do solo setorizado (com predominância de comércio ou residência) não oferecem plena 

utilização.  

 

Palavras-chave: urbanidade; cidade justa; urbanismo sustentável. 
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CSA009 - Direito, gênero e literatura: as subversões das identidades no romance 
“Fábrica de Vespas” de Ian Banks 
 

 

Apresentador: SALGE, João Victor Santos 

Orientador: FALEIROS, Thaisa Haber 

Bolsa: PIBIC-UNIUBE 

Demais Autores: BERNARDES, Sueli Teresinha de Abreu 
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Curso: Graduação em Direito 

Órgão Financiador: CNPq q FAPEMIG 

Projeto: PIBIC 2018/021 

 

 

A transgeneridade uma realidade conhecida desde as origens da raça humana, todavia sua 

visibilidade tem repercutido novas discussões de forma explícita especialmente nas últimas décadas. 

Apesar dos avanços sociais, a diversidade sexual ainda sofre resistências e é encarada por uma 

parcela da sociedade, de forma estigmatizada como uma suposta ameaça à ordem e aos padrões de 

comportamento social. O direito à sexualidade tem como fundamento a proteção da dignidade 

humana. Sendo assim, qualquer espécie de discriminação por causa da orientação sexual é vedada.  

A partir deste contexto, torna-se imperiosa a necessidade de apresentar novas propostas, à medida 

que as subversões das identidades ganham notoriedade, com a finalidade de questionar o que é 

estabelecido como “normal“, “moralmente correto“ e “saudável“ pela doutrina heteronormativa, por 

meio da realização da desconstrução do binarismo de gênero. Para efeito destas reflexões de cunho 

social, utiliza-se do método bibliográfico, a partir da contextualização da literatura temática “Fábrica 

de Vespas“ de Iain Banks, bem como de obras específicas entre os estudos de gênero, com postura 

progressista, em especial os doutrinadores dos estudos da Teoria Queer. Foi examinado nesta 

pesquisa o sistema epistemológico/ontológico das categorias de gênero e sua hierarquização, bem 

como as instituições definidoras do falocentrismo e da heterossexualidade compulsória que ainda 

operam na sociedade contemporânea.Foi possível, ao atribuir as características do comportamento 

de Frank, personagem central da obra em questão, construída a partir da sua história de vida 

(ontogênese), combinados com os aspectos da seleção natural (filogênese) e das práticas culturais 

(grupo social), denunciar o cenário do binarismo de gênero, não apenas por se tratar da defesa de 

sujeitos não-heterossexuais, mas de incluir outras formas de identidade de gênero diversificadas e 

desconstituir pressupostos que englobam toda uma visão de mundo preconceituoso. Tal contexto 

justifica a tese defendida por Judith Butler, bem como de outros teóricos Queer, que se baseiam no 

estudo da heteronormatividade, como mecanismo do poder e força característica da ordem social a 

ser combatido, de tal modo que, a seu ver, a ideia de desconstruir o binarismo de gênero faz a 

construção da teoria parecer uma inevitabilidade histórica. Desta forma, foi possível, estabelecer e 

compreender as consequências positivas e negativas da aplicação do processo de desnaturalização 

dos gêneros, sendo indispensável reconhecer que a sexualidade integra a própria condição humana. 

Os transgêneros são excluídos, por isso precisam ser admitidos pela sociedade, protegidos pela lei e 

amparados pela justiça. A propósito, uma sociedade politicamente organizada, deve assegurar 

direitos subjetivos gerais, ou seja, os princípios constitucionais não podem ser desrespeitados. 

 

Palavras-chave: interdisciplinaridade.; direito e literatura; transexualidade. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas. 
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CSA010 - Informações, estatísticas e resultados das isenções fiscais concedidas 
pela Prefeitura Municipal de Uberaba com base na Lei 9110/03 
 

 

Apresentador: TEODORO, Arthur Vinicius de Assis 

Orientador: COELI, Andrea Medina 

Demais Autores: LUCAS, Teodoro 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Direito 

Projeto: PIBIC 2017/028 

 

 

A isenção fiscal de determinadas atividades é um instrumento utilizado pelo Poder Público como 

forma de estimular o desenvolvimento econômico por meio da atração de investimentos. A pátria 

legislação inclusive traz o desenvolvimento nacional como objetivo fundamental. No município de 

Uberaba, o tema é tratado pela lei 9110/03, que estabelece quais as hipóteses de isenção fiscal, 

procedimento para requerimento e concessão e quais os parâmetros a serem avaliados pelo Poder 

Público para conceder e por quanto tempo a isenção fiscal vigorará. Para o acesso aos processos de 

cada requerimento foram necessários encontros na Secretária de Desenvolvimento Econômico de 

Uberaba para o escaneamento deles. Com os processos foi possível levantar os valores concedidos 

em isenções fiscais de Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU- e de Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza -ISSQN -e as contrapartidas obtidas pela Prefeitura. Com os resultados, foram 

lançados os dados em planilhas para melhor visualização dos valores. Também foram estudadas 

outras pesquisas sobre isenção fiscal para efeito de comparação. Nas isenções de ISSQN sobre as 

obras de engenharia houve a renúncia de cento e trinta e oito mil quatrocentos e dez reais (R$ 

138.410,00) e nas isenções de IPTU nos dois (02) primeiros anos foram renunciados sete mil e 

trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos (R$ 7.383,68). Por sua vez houve 

investimentos nos valores de nove milhões seiscentos e dois mil reais (R$ 9.602.000,00) na 

construção de estabelecimentos, implantação de tecnologia e outros custos, além da geração de 

cento e noventa e dois empregos. É possível afirmar que a fiscalização do cumprimento dos 

parâmetros estabelecidos é feita somente após dois anos do início da atividade, tendo os 

requerentes esse intervalo para cumprir as cláusulas do contrato. As concessões de isenções fiscais 

pelo Município com o objetivo de atrair investimentos e o desenvolvimento econômico-social 

atingem suas metas, sendo um meio eficaz de tornar o Município mais atraente para as empresas e 

industrias, a relação de valores deixados de serem arrecadados com os valores investidos 

demonstra claramente a eficácia do método para a atração de investimentos e geração de 

empregos. 

 

Palavras-chave: isenção fiscal; desenvolvimento econômico; Lei 9110/03. 
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CSA011 - Informações, estatísticas e resultados dos benefícios concedidos pela 
Prefeitura Municipal de Uberaba com base na Lei 9110/03 
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Orientador: COELI, Andrea Medina 

Demais Autores: ARTHUR, Teodoro 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Direito 

Projeto: PIBIC 2017/028 

 

 

Dentre os objetivos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 está o 

desenvolvimento nacional. Para atingi-lo, dispõe o Poder Público de ferramentas para incentivar 

investimentos e geração de empregos, uma delas é a concessão de benefícios. No município de 

Uberaba a lei municipal n° 9110/03 traz a possibilidade concessão de benefícios, procedimentos 

para requerê-la, parâmetros de avaliação para sua concessão e o trâmite a ser seguido, além dos 

benefícios disponíveis. Após o requerimento do interessado há um estudo da viabilidade do projeto 

apresentado por ele e seus documentos, cumprida todas as disposições legais, é assinado um 

contrato entre o Município e o requerente. Houve três reuniões na Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico -SEDEC, na Prefeitura de Uberaba, para o acesso aos requerimentos. Levantados os 

dados, eles foram compilados em planilhas, comparando-se o ônus -o que o Poder Público doou ou 

abriu mão de arrecadar - com o bônus- investimentos realizados, geração de empregos, atração de 

tecnologia, pesquisa e inovação- e a verificação do atendimento dos trâmites legais em cada 

requerimento estudado. Todos os requerentes solicitaram a doação de terrenos, cujo valor total é de 

um milhão e oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos (R$ 1.088.885,13), 

a abertura dos acessos e das vias públicas foi realizada previamente à doação dos terrenos. Como 

contrapartida aos benefícios, os requerentes precisaram doar ao Município a quantia de quinhentos e 

sessenta mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos (R$ 560.979,40), houve o 

investimento de cerca de nove milhões seiscentos e dois mil reais (R$ 9.602.000,00) na construção 

de estabelecimentos, implantação de tecnologia e outros custos, com a geração de cento e noventa 

e dois empregos. A fiscalização do cumprimento dos parâmetros de investimento e geração de 

empregos estabelecidos é feita somente após dois anos do início da atividade, sendo este período 

um intervalo para que os requerentes cumpram o acordado com o Poder Público. Na concessão de 

benefícios pelo Município, atrair investimentos e o desenvolvimento econômico-social é importante, 

assim, a análise dos objetivos, do que e como será ofertado e quais parâmetros a serem observados 

para a concessão dos benefícios é necessário para não se perder o foco e assim atingir os objetivos. 

No caso em tela, o volume de investimentos, a geração de empregos e a atração de tecnologia 

superam os valores despendidos e os doados pelo Município, restando demonstrado o resultado da 

legislação. Há gargalos a serem trabalhados, como a fiscalização do cumprimento do contrato e é 

possível atrair mais investimentos, pois há muitos terrenos disponíveis, mas há mais méritos que 

deméritos nessa iniciativa do Poder Público. 

 

Palavras-chave: estímulos econômicos; desenvolvimento; poder público. 
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