
RELAÇÃO DE PROFESSORES E RESPECTIVAS LINHAS DE PESQUISA 
 

NOME DO PROFESSOR LINHAS DE PESQUISA 

Adélia Soares Área de concentração: Saúde Pública e PSF 

 

Linha de pesquisa: Assistência Integral de Enfermagem à Saúde Pública e 

ao Programa Saúde da Família (PSF) 

 

Descrição: Esta linha de pesquisa focaliza os problemas de saúde pública, 

sob diferentes óticas, de forma especial ao PSF. 

Como recortes temáticos destacam-se cuidados de enfermagem à criança, 

adolescente, adulto e idoso; melhoria das condições  

de saúde da população através de promoção de estilos de vida saudáveis; 

prevenção de doenças; reabilitação perante a agravos. 

Das várias funções da saúde pública destacam-se a prevenção epidemio-

patológica, proteção/promoção sanitária e a organização 

do serviço de saúde. 

 

Adriana de Cássia Ferreira Costa Garcia Área de concentração: Anatomia-Fisiologia e Patologia 

 
Linha de pesquisa: Análise de fatores extrínsecos e/ou intrínsecos, 

capazes de alterar o funcionamento do organismo, podendo levar ao 

desenvolvimento de um quadro patológico.  

Ana Paula Ferreira Linhas de pesquisa:  

   Tópicos de estudo em Literatura Brasileira 



Descrição: estudo de temas e linguagens envolvendo a produção poética 

brasileira contemporânea.  

 

    Teoria e crítica literária 

Descrição: análise de aspectos da linguagem poética na literatura em geral. 

 

     Literatura e outras artes 

Descrição: estudos comparados envolvendo o atravessamento da 

linguagem literária pelo cinema, pelas artes plásticas em geral e pelas 

tecnologias digitais. 

 

Ana Paula Santos Diniz Área de concentração: direito processual constitucional 

 
Linha de pesquisa: Poder e Cidadania no Estado Democrático de Direito 

Descrição: a efetividade do processo como direito fundamental. 

 

Linha de pesquisa: Poder e Cidadania no Estado Democrático de Direito 

Descrição: tutela diferenciada dos direitos individuais e coletivos 

 

Linha de pesquisa: Ciência do Direito: método, dinâmica e ação 

Descrição: justiça diferenciada para a superação de uma vida precária 

 

Linha de pesquisa: Ciência do Direito: método, dinâmica e ação 

Descrição: hermenêutica como instrumento de realização da justiça. 

 



Anderson Baptista Leite 1. Área de concentração: Geometria 
Linha de pesquisa: Estudo das geometrias: plana, espacial e analítica. 

Descrição: estudo do ensino, da aprendizagem e das aplicações do 

conhecimento das geometrias: plana, espacial e analítica no ensino 

fundamental e no ensino médio. 

 

2. Área de concentração: Estatística 
Linha de pesquisa: A estatística como ferramenta na tomada de decisões. 

Descrição: aplicação do método estatístico no estudo de situações que 

demandam conhecimento na área da estatística e da probabilidade para 

inferir situações favoráveis na decisão a ser promovida.  

 

3. Área de concentração: Matemática Comercial e Financeira. 

Linha de pesquisa: Instrumentos financeiros para a tomada de decisão em 

Administração. 
Descrição: Boas decisões são aquelas que trazem bons resultados. Elas 

dependem da correta análise das informações disponíveis e da percepção 

do melhor caminho dentre as várias opções. Assim, norteiam-se os estudos 

pertinentes à matemática comercial e financeira, para que se tenha a 

convicção necessária para a correta decisão. 

 
4. Área de concentração: A matemática no Ensino. 
Linha de pesquisa: A matemática no ensino fundamental e médio. 

Descrição: Análise da prática pedagógica, conceitos e aplicações dos 

diversos conteúdos da disciplina de matemática e seu aproveitamento na 



construção do conhecimento matemático, dispersados para alunos do 

ensino fundamental e do ensino médio. 

André Moreira dos Santos Almeida Área de concentração: Direito Penal 

Linha de Pesquisa:  Dos Crimes contra a Vida 

Descrição: análise dos crimes contra a vida e sua relação com o panorama 
atual, dentro de uma visão garantista e levando-se em conta as normas 
constitucionais, processuais e materiais aplicáveis.  

  

Área de Concentração: Direito Processual Penal 

Linha de Pesquisa:  Do procedimento Relativo aos Processos de 
Competência do Tribunal do Júri 

Descrição: análise do procedimento do Tribunal do Júri e seus princípios, 
bem como a aplicação do direito material e constitucional, dentro de uma 
visão garantista do processo. 
 

Andréia Fonseca de Aguiar 
 

Área de concentração: Geometria 

Linha de pesquisa: Estudo das geometrias: plana, espacial e analítica. 

Descrição: estudo do ensino, da aprendizagem e das aplicações do 

conhecimento das geometrias: plana, espacial e analítica no ensino 

fundamental e no ensino médio. 

 

Área de concentração: Matemática Comercial e Financeira. 

Linha de pesquisa: Estudo da Matemática Comercial e Financeira no 

Ensino Médio. 

Descrição: estudo do ensino, da aprendizagem e das aplicações da 



Matemática Comercial e Financeira no ensino médio.  

 

Área de concentração: Ensino da matemática. 

Linha de pesquisa: A matemática no ensino fundamental e médio. 

Descrição: Estudos decorrentes da prática pedagógica, conteúdos da 

disciplina de matemática no ensino fundamental e médio. 

 

 

Annévia Palhares Vieira Diniz Oliveira Linha de Pesquisa: Administração Financeira e Orçamentária  

Descrição: esta linha de pesquisa tem por objetivo estudar temas variados 

de finanças corporativas que se concentra nas decisões de caráter 

financeiro tomadas no nível microeconômico das empresas de acordo com 

os temas a seguir: 

 

Tema1: Avaliação de Investimentos e de Empresas 

Tema 2: Análise Financeira das empresas  

Tema 3: Planejamento e Controle Financeiro e Orçamentário  

Tema4: Gestão de Capital de Giro  

 

Linha de Pesquisa: Gestão de Operações 

Descrição: a linha de pesquisa Gestão de Operações tem como objetivo 

estudar como a gestão da produção pode contribuir para o desempenho e 

competitividade das organizações. Os temas pertinentes a esta pesquisa 

estão relacionados a seguir:  

 



Tema1: Planejamento e Controle de Produção 

Tema 2: Gestão da Qualidade 

Tema 3: Gestão de Suprimentos 

Tema4: Indicadores de Produção e Serviços 

Alexandre Maromba  

César Oliveira Linha de pesquisa: Sistemas de Informação  

Descrição: a escolha, implantação e utilização de diferentes tipos de 

sistemas de informação. 

 

Linha de pesquisa: Informática na Educação 

Descrição: utilização de tecnologias da informação aplicadas na educação. 

Cid Capobiango Soares de Moura 

 

AREA DE CONHECIMENTO:  

 

Direito Administrativo I e II; 
  
Administração Pública (curso de Administração de Empresas) 

 

Linha de pesquisa: Teoria geral do ato administrativo; 

Descrição: análise da tipologia jurídica do ato administrativo 

 
Linha de pesquisa: Organização contemporânea da Administração Pública; 

Descrição: análise das formas modernas de divisão e subdivisão da 

administração pública. 

 
Linha de pesquisa: Tendências modernas da prestação de serviço público; 



Descrição: análise dos novos métodos de prestação de serviços públicos. 

 

Linha de pesquisa: Responsabilidade civil extracontratual da administração 

pública pelo dano individual e coletivo; 

Descrição: análise dos mecanismos de responsabilização da Administração 

pelo dano civil. 

 
Linha de pesquisa: Regime jurídico dos agentes públicos. 

Descrição: análise da relação profissional de todas as espécies  de agentes 

públicos com a Administração pública. 

Cristina Mara França Pinto Fonseca Linha de Pesquisa: Língua e Linguagem: uso e reflexão dos fatos 

linguísticos.  Alfabetização e Letramento. 

 

Descrição: A língua  é um sistema dinâmico e heterogêneo, no qual 

interagem as variantes linguísticas: suas manifestações, impressões, 

expressões que traduzem a realidade discursiva do falante do português, 

que devem perpassar pelo crivo da produção de sentido e do contexto  

discursivo. Estratégias e intervenções na área da alfabetização e 

Letramento. 

 

Linha de Pesquisa: Educação Inclusiva 

 
Descrição: Estudos sobre inclusão e atividades físicas para alunos com 

deficiência. 

O Ministério da Educação lançou em 2007 o Plano de Desenvolvimento da 



Educação – PDE (Decreto nº 6.094), que tem como um dos seus eixos 

norteadores a formação de professores para a educação especial, a 

implantação de salas de recursos multifuncionais e a acessibilidade das 

escolas da rede pública de ensino, garantindo condições para o acesso e a 

permanência dos alunos público-alvo da educação especial no ensino 

regular e a oferta do atendimento educacional especializado. 

Daniela Alves da Silveira Moura Área de concentração: Cálculo 
Linha de pesquisa: Estudo de cálculo diferencial, integral e objetos de 

aprendizagem. 

Descrição: estudo do ensino, da aprendizagem e das aplicações do 

conhecimento do cálculo diferencial e integral no Ensino Superior bem como 

evidenciar este estudo através de objetos de aprendizagem. 

 

Área de concentração: Álgebra 

Linha de pesquisa: Álgebra: pensamento algébrico, dificuldades e 

aprendizagem. 

Descrição: estudo do ensino, da aprendizagem e das aplicações do 

pensamento algébrico e possíveis abordagens e metodologias. 

 

Área de concentração: A matemática no Ensino. 

Linha de pesquisa: A matemática no ensino fundamental e médio. 

Descrição: Análise da prática pedagógica, conceitos e aplicações dos 

diversos conteúdos da disciplina de matemática e seu aproveitamento na 

construção do conhecimento matemático, dispersados para alunos do 

ensino fundamental e do ensino médio. 



 
 

Dante Grassi Pinto Ferreira Linha de pesquisa: Estratégia Empresarial 

Descrição: A estratégia empresarial: classificações e teorias. Forças 

competitivas; vantagem competitiva; concorrência; controle estratégico; 

ambiente empresarial; cenários. 

 
Linha de pesquisa: Gestão Estratégica de Marketing 

Descrição: o ambiente de marketing; o mercado; segmentação; 

posicionamento, sistemas de informação de marketing, pesquisa de 

marketing; composto mercadológico; planejamento de marketing; 

administração de vendas. Alianças estratégicas. 

 

Linha de pesquisa: Aprendizagem organizacional 

Descrição: Mudanças nas empresas – Aprendizagem coletiva e formação 

de competências profissionais/gerenciais. 

 

Linha de pesquisa: Inovação organizacional e novas tecnologias 

Descrição: Inovação. Tecnologia e Inovação. Estratégias de Inovação. 

Inovação e Competitividade. Planejamento e gestão do processo de 

inovação. Indicadores de inovação.  

 

Linha de pesquisa: Gestão estratégica de pessoas e relações de trabalho 

Descrição: Gestão de pessoas. Gestão Estratégica de Pessoas. Cultura e 

Clima Organizacional. Trabalho em equipe. Recrutamento e seleção de 



pessoas. Treinamento, desenvolvimento e educação no contexto 

organizacional. Gestão do desempenho de pessoas. Planejamento e 

desenvolvimento de carreira. 

Deise Tatiane Bueno Miola Área de Concentração: Ecologia 

 
Linhas de pesquisa: Ecologia vegetal, ecologia de ecossistemas, ecologia 

de populações, conservação de espécies nativas e biodiversidade. 

Descrição: levantamentos de meio biótico em áreas naturais e 

antropizadas; descrição e análise de ecossistemas, levantamento de 

populações de espécies ameaçadas, raras ou endêmicas, pesquisa básica 

para subsidiar planos de manejo. 

 

Área de Concentração: Gestão Ambiental 

 

Linhas de pesquisa: Análise de impactos ambientais, Recuperação de 

Áreas Degradadas (RAD), Gestão Ambiental da Indústria e Mineração, 

Gestão Ambiental do Agronegócio. 

Descrição: Análise ambiental e previsão de impactos decorrentes da 

implantação de atividades antrópicas; Pesquisa básica para a elaboração de 

planos de Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas; Análise e 

elaboração de planos para controle e gerenciamento ambiental de atividades 

industriais, minerárias e agrícolas. 

 

Área de Concentração: Educação Ambiental 

 



Linha de pesquisa: Educação ambiental formal; Educação Ambiental não-

formal. 

Descrição: Pesquisa básica para criação e implementação de planos de 

educação ambiental no âmbito do ensino formal e não-formal. 

 

Justificativa: essas linhas de pesquisa relacionam-se diretamente com 

minha experiência acadêmica e profissional. Além disso, são áreas onde há 

carência de informações científicas, aplicabilidade prática imediata dos 

conhecimentos gerados e grande demanda no mercado de meio ambiente. 

Demétrius Bittencourt Figueiredo César Linha de Pesquisa:  DIREITO CIVIL 

Descrição:  

1 - estudo do direito de Família sobre a ótica dos direitos indisponíveis; 

2 - estudo do direito de Família a luz das lacunas geradas pelas inovações 

no tocante a reprodução assistida, abrangendo inclusive a questão da 

responsabilidade civil ; 

3 -  estudo do direito de Família  sobre a ótica da situação legal da mulher 

frente a legislação vigente; 

4 -  o estudo do direito de Família diante dos aspectos controvertidos e 

polêmicos que envolvem partilha de bens e a lei dos registros públicos; 

5 – o estudo do direito de Família a luz das jurisprudências, abrangendo 

aspectos controvertidos e polêmicos; 

 

Edna Lúcia Campos Wingester Área de concentração: Saúde do adulto e idoso 

Linha de pesquisa: Cuidado de enfermagem ao adulto e idoso 

Descrição: análise dos cuidados com a saúde do adulto e idoso, promoção 



da saúde e prevenção de agravos nesta faixa etária. 

 

Área de concentração: Gestão de serviços de Saúde 

Linha de pesquisa: Políticas públicas 

Descrição: Análise das políticas públicas e sua influencia no cotidiano dos 

serviços de saúde. 

 

Área de concentração: infectologia 

Linha de pesquisa: Doenças infecto contagiosas 

Descrição: Assistência de enfermagem em infectologia, DST, AIDS. 

 

Área de concentração: Educação 

Linha de pesquisa: Educação em saúde 

Descrição: Métodos e técnicas de educação em saúde e suas implicações 

na assistência.  

Eliana Medina Área de concentração: Ciências sociais: geografia e história 

Linha de pesquisa: O Ensino de Estudos Sociais na educação infantil e  

séries iniciais da Educação Básica 

Descrição: investigar metodologias e práticas de ensino de História e 

Geografia na educação infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Delimitar tendências e temáticas da Geografia e História, identificando 

conceitos fundamentais como Espaço e Tempo. Analisar a alfabetização 

cartográfica nos primeiros anos do ensino fundamental. Elaborar situações 

de intervenção pedagógicas que favoreçam o processo de construção da 



noção de Tempo-espaço infantil. 

 
Evandro Alair Camargos Alves Área de concentração: Teoria Do Direito 

 
Linha de pesquisa: Hermenêutica Jurídica e a nova interpretação do Direito 

Privado. 

 
Linha de pesquisa: Formatação contemporânea da Norma Jurídica e a 

força normativa dos princípios constitucionais. 

Descrição: Analisar temas clássicos da Teoria do Direito à luz da nova 

Hermenêutica Constitucional. 

  

Área de concentração: Direito Civil 

 
Linha de pesquisa: O Direito das Sucessões e as inovações 

biotecnológicas. 

 

Linha de pesquisa: Controvérsias da Sucessão Legítima à luz da 

Constituição Republicana.  

Descrição: Fazer uma releitura do Direito das Sucessões à luz das 

necessidades contemporâneas e dos avanços biotecnológicos. 

Fabiano Parreiras Área de Concentração: Planejamento Estratégico 

 
Linha de Pesquisa: Estratégias Competitivas 

Descrição: Poucas empresas brasileiras elaboram Planejamento 



Estratégico para direcionar seus esforços e orientar seus colaboradores. 

Deste seleto grupo, apenas uma parte conhece a importância de se definir a 

“Estratégia Competitiva”, ou “Estratégia Genérica” adequada à sua estrutura, 

considerando o mercado, a concorrência e demais forças competitivas. Em 

1980, Michael Porter lançou o livro "Competitive Strategy" (Estratégia 

Competitiva), no qual apresenta três tipos básicos de Estratégia Competitiva: 

1) Diferenciação; 2) Liderança no Custo Total; 3) Foco. 

 

Área de Concentração: Planejamento Estratégico 

 
Linha de Pesquisa: Balanced Scorecard 

Descrição: Kaplan e Norton apresentaram o Balanced Scorecard ao mundo 

em 1992, como uma revolucionária técnica de Planejamento Estratégico 

Empresarial. Desde então, vimos o Downsizing, a Reengenharia e outras 

técnicas naufragarem como modismos ineficientes. O Balanced Scorecard, 

no entanto, tem demonstrado que merece a atenção dos administradores 

por conquistar mais adeptos a cada dia e se encaixar em qualquer tipo de 

empresa, com ou sem fins lucrativos, possibilitando grande melhora de 

performance. 

 

Área de Concentração: Marketing 

 

Linha de Pesquisa: Marketing Industrial 

Descrição: O Marketing Industrial, também chamado de Marketing de 

Serviços, é aquele utilizado quando o mercado-alvo de um produto ou 



serviço é formado por organizações empresariais. Enquanto o Marketing de 

Consumo tem como alvo o consumidor final, utiliza veículos de massa e, 

segundo Kotler (2000), tem como objetivo tornar a venda supérflua, o 

Marketing Industrial tem como alvo um ou mais setores empresariais, utiliza 

mídia segmentada e tem como objetivo abrir negociações com grande 

potencial de sucesso. 

 

Linha de Pesquisa: Vendas Complexas (B2B - Business to Business) 

Descrição: As vendas para organizações empresariais são chamadas de 

Vendas Complexas por dependerem da decisão de várias pessoas-chave 

como “avaliadores técnicos”, “usuários” e “decisores financeiros”. 

Diferentemente do que ocorre nas vendas para o consumidor final, nas 

Vendas Complexas não se pode contar com o “impulso” no momento da 

compra. Nas organizações empresariais, critérios técnicos e a avaliação do 

retorno sobre o investimento são considerados antes de se tomar uma 

decisão. Portanto, para estes casos, faz-se necessário desenvolver métodos 

eficientes de vendas, ao invés de contar com o entusiasmo e com os 

argumentos ensaiados do conhecido “vendedor de impacto”. 

 

Linha de Pesquisa: Mídias Sociais 

Descrição: O conceito de mídias sociais precede a Internet e as ferramentas 

tecnológicas. Hoje, porém, trata da produção de conteúdos de forma 

descentralizada e sem o controle editorial de grandes grupos. Significa a 

produção de muitos para muitos. As "ferramentas de mídias sociais" são 

sistemas online projetados para permitir a interação social a partir do 



compartilhamento e da criação colaborativa de informação nos mais diversos 

formatos (blogs, compartilhamento de fotos, videologs, scrapbooks, e-mail, 

mensagens instantâneas, compartilhamento de músicas, crowdsourcing, 

VoIP, entre outros). Estas ferramentas possibilitaram a publicação de 

conteúdos por qualquer pessoa, baixando a praticamente zero o custo de 

produção e distribuição ao longtail - antes esta atividade se restringia a 

grandes grupos econômicos. 

Fabrício Veiga Costa Linha de pesquisa: Direito Processual 

Descrição: estudo dos microssistemas:  

a)Processo  Coletivo e Ações Coletivas 

b)Processo Civil 

c)Teoria Geral do Processo 

 

Linha de pesquisa: Direito Civil 

Descrição: estudo dos microssistemas:  

      a)Direito das Famílias e Direito das Sucessões 

      b) Direito Contratual, Direito das Obrigações 

      c) Direitos Reais 

      d) Bioética e Biodireito 

      e) Direito Homoafetivo 

 

Linha de pesquisa: Direito Público 

Descrição: estudo dos microssistemas:  

a) Ações Constitucionais 

b) Direitos Fundamentais 



c) Direitos Políticos 

Flávio Marcus da Silva Área de concentração: História do Direito 

 
Linha de pesquisa: História das constituições 

Descrição: Estudo da importância e do papel das constituições do passado 

na formação do Direito Constitucional contemporâneo. 

 

Linha de pesquisa: História e Cidadania 

Descrição: Estudo dos aspectos históricos relacionados à construção da 

Cidadania no Ocidente a partir da Revolução Francesa de 1789. 

Área de concentração: História do Direito Brasileiro 

 
Linha de pesquisa: História da República no Brasil 

Descrição: Estudo da História do Republicanismo no Brasil visando à 

compreensão das relações entre o cidadão e o Estado no Brasil atual. 

 

Linha de pesquisa: História do Direito no Brasil Colonial 

Descrição: Estudo da herança portuguesa no Direito Brasileiro 

contemporâneo.  

 

Linha de pesquisa: História da Educação no Brasil 

Descrição: a Educação Brasileira nos períodos colonial, imperial e 

republicano, a partir de um enfoque cultural e político. 

 

Linha de pesquisa: Literatura e Música na Educação 



Descrição: a utilização da literatura e da música, de vários gêneros, no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Linha de pesquisa: O professor de História nas escolas públicas de Pará 

de Minas 

Descrição: estudo da formação e atuação dos professores de História em 

Pará de Minas. 

 

Flávio Sérgio Linhares Linha de pesquisa: Planejamento Tributário e Gestão de Tributos 

Palavras-chave: Gestão de Tributos. Gestão Tributária. Planejamento 

Tributário. 

Descrição: Esta linha de pesquisa aborda temas relacionados com a 

contabilidade financeira e tributária de empresas. Os padrões de 

contabilidade empresarial; as implicações da contabilidade tributária e o 

reflexo do planejamento tributário nas organizações. 

 

Linha de pesquisa: Controladoria Empresarial e Contabilidade Gerencial 

Palavras-chave: Análise de Custos. Custo Padrão. Preço de Venda. 

Tomada de Decisão. Análise das Demonstrações Contábeis, Auditoria 

Contábil.  

Descrição: Esta linha de pesquisa abrange estudos sobre contabilidade 

gerencial com  ênfase em Gestão de Custos, formação de preços,  Análise 

das Demonstrações Contábeis, Auditoria Contábil e Contabilidade de 

Pequenas e médias Empresas. 

Francisco José Vilas Boas Neto Área de concentração: direito penal, processo penal, filosofia do direito e 



direito constitucional 

Linha de pesquisa: processo penal 

Linha de pesquisa: direito penal 

Linha de pesquisa: direito constitucional 

Descrição: direito penal constitucional 

Linha de pesquisa: filosofia do direito 

Descrição: hermenêutica filosófica e constitucional 

Geová Nepomuceno Mota 

 

Área de conhecimento: Filosofia. 

 

Linha de pesquisa: Ética Geral 

Descrição: Análise da Ética enquanto ciência do ethos, do costume, da 

prática moral no conjunto do comportamento humano. 

 

Linha de pesquisa: Ética profissional (Relacionada ao Direito e à 

Administração)  
Descrição: Analisar e identificar a temática da ética filosófica e profissional. 

Identificar e caracterizar a moral e sua importância conjuntural. 

 

Linha de pesquisa: Filosofia (Áreas relacionadas à filosofia) 

Descrição: Uma leitura da Filosofia enquanto indagação primeira dos fatos 

que circundam a vida humana. 

 

Linha de pesquisa: Filosofia da Educação 

Descrição: Uma abordagem no que implica a confluência entre Filosofia e a 

Educação no processo ensino aprendizagem. 



 

Linha de pesquisa: Antropologia 

Descrição: Todo aspecto que engloba o ser humano no seu contexto 

cultural. Antropologia como campo de conhecimento. 

Geraldo Lourenço Leite 

 

Área de conhecimento: Direito Público 

 

Subárea: Direito Ambiental; 

Linha de pesquisa: Consumo sustentável; 

 
Linha de pesquisa: Educação ambiental à luz do mandamento 

constitucional; 

 
Linha de pesquisa: Desenvolvimento sustentável frente a visão 

biocentrista; 

 
Linha de pesquisa: A importância do ICMS ecológico e sua efetivação 

pelos Municípios; 

 

Linha de pesquisa: Papel preponderante do Ministério Público para tutela 

dos direitos e garantias ambientais. 

  

Descrição: trata-se de temas atuais do Direito Ambiental, com intuito da 

conscientização no meio acadêmico como em questões que são abordados 

em concursos e também cobrados pela OAB. 

  



Subárea: Direito Previdenciário 
 

Linha de pesquisa: O Estado e a proteção social; 

 

Linha de pesquisa: Modelos de previdência social; 

 

Linha de pesquisa: As contribuições destinadas ao custeio da seguridade 

social; 

 

Linha de pesquisa: A universalidade da cobertura e do atendimento, 

irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação 

no custeio, diversidade de base de financiamento; 

 
Linha de pesquisa: Tempo de contribuição para fins previdenciários. 

 
Descrição: trata-se de temas atuais, tanto no Direito Ambiental como no 

Direito Previdenciário, que tem o enfoque voltado para a conscientização e 

importância dos direitos e garantias fundamentais, como também a 

preparação para questões abordadas em concursos e pela OAB. 

Geraldo Sérgio dos Santos Área de Concentração: Gestão e Planejamento no Agronegócio 

Linha de Pesquisa: Gerenciamento e planejamento em empreendimentos 

rurais. 

Justificativa: Na realidade atual da economia brasileira, os 

empreendimentos rurais ocupam lugar de destaque, com grande 



movimentação financeira, trabalhista e social, fazendo que não só as 

empresas de grande porte, mas também as de médio, pequeno porte e 

mesmo as agriculturas familiares sejam administradas de forma profissional 

e com muita eficiência por profissionais capacitados para tal tarefa 

Descrição: coletar e analisar dados administrativos, operacionais e 

financeiros das empresas rurais, investigando possibilidades de gestão mais 

eficiente. 

 

Giovane Lopes Cançado Mendonça 

 

Área de concentração: Direito Privado 

 
Linha de pesquisa: Direito Individual do Trabalho 

Descrição: Estudo das questões relacionadas à relação de emprego no 

âmbito individual. Aspectos controvertidos e polêmicos do Direito Individual 

do Trabalho. 

 

Linha de pesquisa: O Mundo do Trabalho e discriminação 

Descrição: Estudo das questões relacionadas à relação de emprego e às 

relações de trabalho diversas da relação de emprego. Discriminação no 

mundo do trabalho.  Aspectos controvertidos e polêmicos. 

 

Linha de pesquisa: Direito Coletivo do Trabalho 

Descrição: Estudo das questões relacionadas à relação de emprego no 

âmbito coletivo. Aspectos controvertidos e polêmicos do Direito Coletivo do 

Trabalho. 



 

Linha de pesquisa: Responsabilidade Civil e Contrato de Trabalho 

Descrição: Estudo das questões relacionadas à reparação civil por danos 

materiais, morais e estéticos decorrentes do contrato de trabalho. 

Responsabilidade Subjetiva, Objetiva, Teoria do Risco e Inversão do Ônus 

da Prova. Aspectos controvertidos e polêmicos. 

 

Área de concentração: Direito Público 

 
Linha de pesquisa: Direito Processual do Trabalho 

Descrição: Estudo das questões relacionadas ao Direito Processual do 

Trabalho nas ações trabalhistas referentes às relações de emprego e às 

relação de trabalho diversas da relação de emprego. Aspectos 

controvertidos e polêmicos. 

Giovanni Vinicius Caetano e Silva 

 

Área de concentração: Direito Constitucional 

 
Linha de pesquisa: A nacionalidade como direito fundamental. 

Descrição: Analisar a evolução do instituto da nacionalidade no Direito 

constitucional Brasileiro de 1824 a 1988, especialmente no que tange ao 

modo de aquisição originário e secundário. 

 
Área de concentração: Direito Constitucional e Filosofia 

 

Linha de pesquisa: Dignidade da Pessoa Humana, Direito à Vida e 

Eutanásia.  



Descrição: Desenvolver uma investigação do ponto de vista constitucional e 

filosófico acerca da possibilidade ou não da adoção, pelo direito brasileiro, 

da prática da eutanásia, considerando o princípio fundamental da dignidade 

da pessoa humana e o direito a vida. 

 

Área de concentração: Direito Constitucional Comparado 

 

Linha de pesquisa: Processo Legislativo, Legística e Participação Popular 

Descrição: Pesquisar os modelos de processos legislativos e técnicas 

legislativas adotados, bem como institutos de participação popular, em 

países europeus e da América latina, traçando um paralelo e qual o impacto 

destes processos na qualidade e legitimidade da lei. Desenvolver um 

método de avaliação do processo legislativo sob os aspectos da qualidade 

formal e material da lei. 

 
Área de concentração: Direito Eleitoral 

 
Linha de pesquisa: Soberania Popular: o voto obrigatório e o voto 

facultativo e os seus efeitos no processo eleitoral. 

Descrição: Investigar qual método de exercício do sufrágio é mais 

adequado à legitimação dos mandatos políticos. 

Henrique Flores Mendes ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DIREITO PENAL  
 
LINHA DE PESQUISA:  
Direito penal, estado democrático de direito  e garantismo. 
 
DESCRIÇÃO: Reflexão dos institutos de Direito Penal e do Direito 



Processual Penal permeados pelos princípios que esteiam o Estado 
Democrático de Direito e pelos direitos e garantias fundamentais.  
 
JUSTIFICATIVA: Compreensão do Direito Penal e do Direito Processual 
Penal  frente ao paradigma Constitucional e as tendências atuais. 
 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: PROCESSUAL PENAL 
 
LINHA DE PESQUISA:  
Direito processual penal e conformidade constitucional. 
 
DESCRIÇÃO: Reflexão dos institutos de Direito Penal e do Direito 
Processual Penal permeados pelos princípios que esteiam o Estado 
Democrático de Direito e pelos direitos e garantias fundamentais.  
 
JUSTIFICATIVA: Compreensão do Direito Penal e do Direito Processual 
Penal  frente ao paradigma Constitucional e as tendências atuais. 
 

Irani Gonçalves Cardozo Área de Concentração: Educação 

  

Linhas de Pesquisa: - Práticas e Métodos Pedagógicos de Ensino; 

Didática; Sistemas de Ensino. 

                                   

Descrição: Estudo investigativo das práticas, métodos e didática  utilizadas 

no processo ensino aprendizagem da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, bem como posições de educadores e estudiosos da 

área. Analisar a ação educativa e a práxis docente em espaços escolares e 

não escolares, bem como na gestão dos sistemas de ensino em seu 

planejamento, funcionamento e avaliação no contexto da Educação Básica. 

 



Isabella Antonia Campolina Cançado  
Área de concentração: Nutrição clinica e Tecnologia de Alimentos  

  

Linha de pesquisa: Nutrição na súde do indivíduo (adulto, idoso, criança e 

gestantes); Dietoterapia; Fibras Alimentares. 

 

Descrição: Nutrição no adulto; nutrição no idoso; nutrição da criança; 

nutrição na gestante; aleitamentos materno; nutrição nas diversas 

patologias; fibras alimentares; microbiologia de alimentos. 

 

Jessé Saturnino Júnior Área de concentração: Teoria Sociológica 
  
Linha de pesquisa: Estilos de vida. Modernidade e pós modernidade. 
Cultura, Identidade e Afinidade. 
Descrição: Investigar a construção social dos estilos de vida, enquanto 

características que geram afinidades e identificação social; as 

transformações socais, da sociedade moderna que produzem a "pós-

modernidade", e suas consequências sociológicas na cultura, na identidade 

e na afinidade social. 
Setores de atividade: Estudos bibliográficos e estudos de casos. 

José Henrique Righi Rodrigues 

 

Área de concentração: Direito Público 

 

Linha de pesquisa: Efetividade do Direito Tributário material. 

Descrição: estudo do Direito Tributário como instrumento de concretização 

dos direitos e garantias fundamentais em face da visão cidadã do Tributo; 

Justificativa: O Estado atual, em face de sua função prevista 



constitucionalmente, deve garantir aos seus súditos um patamar mínimo 

necessário em termos de políticas sociais voltadas efetivamente para a 

sociedade em face dos recursos originários da arrecadação tributária. Assim, 

o financiamento da sociedade deve ser feito de forma transparente e em 

atendimento às necessidades específicas em um determinado tempo, 

contexto e local. Isto posto, o Tributo deve ser visto como um elemento de 

concretização dos direito e garantias fundamentais. 

 

Linha de pesquisa: Releitura dos atos, fatos e negócios jurídicos à luz do 

Direito Tributário. 

Descrição: estudo dos atos, fatos e negócios jurídicos em face do Direito 

Tributário e seus efeitos econômicos. 

Justificativa: Os atos, fatos e negócios jurídicos nos domínios do Direito 

Tributário materializam os fatos geradores responsáveis pelo surgimento das 

obrigações tributárias, sejam elas principal ou acessórias. Isto posto, inexiste 

obrigação tributária sem seu antecedente lógico, qual seja, o fato gerador. 

Vê-se, portanto, que a importância dos atos, fatos e negócios jurídicos no 

ambiente tributário.   

 

Linha de pesquisa: Evasão, elisão e elusão fiscal frente ao paradigma do 

Estado Neoliberal. 

Descrição: estudo dos institutos do Direito Tributário à luz do Estado 

Democrático de Direito. 

Justificativa: A interpretação dos atos, fatos ou negócios jurídicos pode ser 

feita à luz de seu critério econômico. Assim, cabe ao intérprete analisar a 



ocorrência dos fatos geradores à luz de uma visão econômica e não tão 

somente jurídica, podendo inclusive, ser objeto de desconsideração dos 

atos, fatos ou negócios jurídicos em se tratando das condutas praticadas 

pelos sujeitos passivos das relações jurídico tributárias tendentes a reduzir 

ou suprimir a carga tributária. Desta forma, necessário se torna o estudo dos 

respectivos institutos visando dar uma visão mais científica aos efeitos 

tributários porventura decorrentes da prática de tais institutos. 

 

Linha de pesquisa: Existência, validade e eficácia das Medidas Provisórias 

nos domínios do Direito Tributário 

Descrição: estudo das Medidas Provisórias como um veículo normativo 

expedido pelo Chefe do poder Executivo e o Princípio da não surpresa 

tributária. 

Justificativa: O Direito Tributário é regido pela legalidade cerrada, estrita. 

Possui fontes de natureza formal e material. As obrigações tributárias 

principal são consideradas leis em seu sentido formal. Não estaria a MP 

contrariando os direitos fundamentais dos sujeitos passivos, no instante em 

que há uma inobservância de determinados princípios constitucionais que 

limitam a eficácia da incidência tributária? 

 

Linha de pesquisa: Impostos extraordinários e residuais e o Estado 

Democrático de Direito. 

Descrição: análise dos impostos da União e sua legitimidade democrática; 

Justificativa: Os impostos extraordinários e residuais elencam o rol de 

competência da União para a criação de tributos especificamente nos termos 



do art. 154 da CR/88. Assim, em havendo a competência privativa delimitada 

no ambiente constitucional, os impostos extraordinários e residuais estariam 

contrariando ou não as próprias diretrizes constitucionais para a instituição 

dos tributos. 

Júlio Moraes Oliveira Área de concentração: Direito Privado 

 

Linha de pesquisa: direitos de personalidade no Estado democrático de 

Direito 

Descrição: análise dos direitos de personalidade no Estado democrático de 

direito sob a perspectiva civil-constitucional 

 

Área de concentração: Direito Privado 

 
Linha de pesquisa: Responsabilidade Civil 

Descrição: investigar a responsabilidade civil na teoria e na prática e seus 

casos mais polêmicos. 

  

Área de concentração: Direito privado 

 

Linha de pesquisa: Biodireito 

Descrição: investigação do novo ramo jurídico e suas implicações no direito 

brasileiro. 

 

Área de concentração: Direito privado 

 



Linha de pesquisa: Consumidor 

Descrição: análise dos principais tópicos do direito do consumidor e do 

mercado de consumo no Estado Democrático de Direito. 

 

Área de concentração: Direito Privado 

 

Linha de pesquisa: A atuação empresarial no Estado Democrático de 

Direito. 

Descrição: analisar os aspectos legais e práticos do direito empresarial no 

Estado democrático de Direito. 

  

Área de concentração: Direito público 

 

Linha de pesquisa: A Efetividade do Direito processual Civil 

Descrição: Analisar as mudanças no direito processual civil nos últimos 

anos bem como a sua efetividade prática. 

Leonardo Tibo Barbosa Lima 

 

Área de concentração: Direito Privado 

 

Linha de pesquisa: Relações individuais e coletivas de trabalho 

Descrição: análise das relações individuais e coletivas de trabalho quanto à 

crise dos institutos e suas tendências, visando a melhoria das condições de 

pactuação entre Capital e Trabalho. 

 

Área de concentração: Direito Público 

 



Linha de pesquisa: Efetividade do Direito Processual Trabalhista 

Descrição: estudo do Processo do Trabalho com um instrumento de 

concretização dos direitos sociais e de efetividade das decisões judiciais. 

 

Linha de pesquisa: Direitos Sociais no Estado Democrático de Direito 

Justificativa: investigação dos direitos fundamentais sociais no paradigma 

do Estado Democrático de Direito, através de uma abordagem crítica 

construída a partir da Constituição Federal de 1988. 

 

Área de concentração: Teoria do Direito 

 

Linha de pesquisa: Estado, Poder, Democracia e Justiça 

Descrição: investigação dos fatores que legitimam o Estado e o Poder e 

análise da evolução histórica da democracia e da justiça 

Lúcio Aparecido Moreira 

 

Linha de pesquisa: Justiça, Democracia e Direitos Humanos 

Justificativa: Visa estudar a (in)evolução da dignidade da pessoa e dos 

direitos humanos, enquanto concepção histórica e filosófica, no sentido de 

sua positivação jurídica, da modernidade à contemporaneidade, 

diferenciando-a da dogmática constitucional. 

  

Linha de pesquisa: Os Direitos Humanos e o Sistema Penitenciário 

Brasileiro 

Justificativa: Pretende-se estudar a aplicação da pena no Sistema 

Penitenciário Brasileiro, refletindo sobre o método qualitativo/científico (que é 

um dos elementos da planificação da política criminal, especialmente quanto 



ao diagnóstico do fenômeno criminal, a verificação do custo econômico-

social) e o método quantitativo/estatístico (que analisa a estatística criminal, 

estudando a delinquência como fenômeno massa), confrontando-os com os 

princípios éticos fundamentais e da dignidade humana. 

 
Linha de Pesquisa: Educação, Movimentos Sociais, Ações Coletivas e 

matrizes cognitivas educacionais. 

Descrição: A partir de perspectivas filosóficas, sociológicas e antropológicas 

e, considerando os processos educativos escolares e não escolares, a linha 

pretende desenvolver e acolher projetos de pesquisa que queiram investigar: 

a) Processos de socialização nas sociedades contemporâneas; 

b) Desigualdades e diferenças nos processos educacionais; 

c) Sujeitos da educação, suas experiências e suas práticas educativas; 

d) Processos educativos nos movimentos sociais e ações coletivas; 

e) Educação: as políticas culturais de identidades (coletivas e individuais) e 

os contextos multiculturais; 

f) Educação e os processos de subjetividade e/ou de individuação; 

g) Educação em áreas de conflito e/ou confrontos culturais; 

h) Análise dos fundamentos políticos, históricos, filosóficos, sociológicos e 

pedagógicos das políticas públicas educacionais; 

i) As matrizes cognitivas do pensamento ocidental.  

São temas que podem ser estudados na linha: 

 Educação e Diversidade Étnico-Racial; 

 Educação de Jovens e Adultos;  

 Movimentos Sociais e Educação; 



 Educação e Violência; 

 Sujeitos e processos educativos nas especificidades da infância, 

juventude e vida adulta; 

 Educação e Direitos Humanos nas Políticas de Segurança Pública; 

 Os fundamentos e as contribuições de Paulo Freire para a educação.  

 

Marcelo de Paiva Bechtlufft Linha de pesquisa: Genética, Biotecnologia, Microbiologia, Bioquímica e 

Imunologia. 

 

Descrição: As linhas de pesquisa abrangem temáticas de alta relevância e 

atualidade, como a investigação da sinalização celular nas interações 

parasita-hospedeiro e estudos da biologia molecular de patógenos 

bacterianos. Projetos relacionados à investigação de aspectos 

epidemiológicos, estudos relacionados à genética, bioquímica, relação entre 

estrutura e função, biologia molecular, mecanismos de sobrevivência e 

persistência no ambiente ou no hospedeiro, mecanismos de resistência a 

antimicrobianos e estudo de bactérias, como a microbiologia de alimentos e 

ambiental. 

 

Linha de Pesquisa: Ciência da Natureza e Biologia para Educação Infantil e 

Ensino Fundamental dos anos iniciais. 

 

Descrição: Estudos relativos ao campo da didática das ciências que 

envolvem investigação dos problemas do ensino e da aprendizagem das 

ciências, referenciados nos saberes da ciência, da história da ciência e das 



ciências da educação. Utilizando-se dos pressupostos teóricos da pesquisa 

social, pretende-se desenvolver ações que envolvam o espaço escolar, na 

busca de alternativas para melhorar o ensino e aprendizagem relacionados 

às Ciências da Natureza e Biologia. 

 

 

Márcia Pereira Costa Linha de pesquisa:  A responsabilidade civil no contexto civil-constitucional 

Justificativa: necessidade de contextualizar o instituto da responsabilidade 

civil com a realidade social tendo como ponto de partida a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

Márcio Eduardo da Silva Pedrosa Morais Área de concentração: Teoria do Direito 

 

Linha de pesquisa: Os direitos fundamentais no marco do pós-positivismo 

jurídico. 

 

Descrição: análise das teorias dos direitos fundamentais à luz do pós-

positivismo jurídico, com vistas à efetivação de uma hermenêutica jurídica 

adequada ao paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Maria Aparecida Duarte Lima  Área de concentração: Educação - Pedagogia 

 

Linha de pesquisa: Formação Docente 
Descrição: Analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas no processo de 

ensino e aprendizagem da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

Analisar a atuação dos profissionais da educação que atuam nestes níveis 

de ensino. 



Políticas públicas e seu impacto na organização do sistema educacional e 

na formação e atuação dos educadores da Educação Infantil e Anos iniciais.  

.  

Palavras-chave: Formação Docente – Prática Pedagógica – Educação 

Infantil – Políticas Educacionais – Gestão Educacional 

Maria Cezar Ferreira Barbosa 

 

Área de Concentração: Educação em Ciências Biológicas 

 
Linha de Pesquisa: O Ensino de Biologia nas diversas instituições: 

Análise das Metodologias, instrumentos de avaliações e aplicações dos 

recursos tecnológicos. 

O papel do Educador e da sociedade na aprendizagem.  

 

Área de Concentração: Ecologia, Conservação e recuperação de Áreas 

Degradadas, Zoologia 

 

Linha de Pesquisa: análise de Impactos ambientais 

Instrumentos de análise, métodos de recuperação de áreas degradadas, 

impactos urbanos e rurais.  

 

Linha de Pesquisa: O Meio ambiente e a relação das epidemias 

Controle de vetores, campanhas educativas, levantamento estatístico das 

incidências e profilaxias. 

Maria das Graças Ferreira de Araújo 
 

Área de Concentração: Ciências da Religião  

Linha de pesquisa: Campo Religioso Brasileiro. 

Descrição: análise dos dados mais recentes das pesquisas referentes ao 



campo religioso brasileiro (IBGE- 2010). A matriz religiosa e sua evolução 

histórica no Brasil: manifestação e relações com o sistema social, cultural e 

político. Hibridismo, sincretismo e trânsito religioso. Interfaces e interações 

do Catolicismo brasileiro com outros campos sociais e com o espaço 

público.  

 

Área de Concentração: Teologia Pastoral e Ciências da Religião 

Linha de pesquisa: Escatologia Cristã. 

Descrição: A História da morte na perspectiva cristã ocidental. A Sociedade 

moderna e a redescoberta da morte para além da racionalidade pós-

moderna. Interpretar o rito mortuário de Finados do ponto de vista histórico, 

social e cultural. A morte como retorno e aproximação do Mistério Cristão. O 

processo ético do morrer, na mística cristã da esperança e no mercado dos 

bens religiosos. 

 
Área de Concentração: Ciências Sociais e Religião. 

Linha de pesquisa: Debates contemporâneos sobre religião e pós-

modernidade. 

Descrição: Formas contemporâneas do religioso nas novas faces da 

religiosidade brasileira e do fenômeno religioso pós-moderno. Diálogo entre 

cidadãos religiosos e seculares. O agir ético cristão frente aos desafios pós-

moderno de secularização, desencantamento e desafeição religiosa. 

 

Marisa Gonçalves Brito Menezes 

 

Linha de Pesquisa: Cuidar em saúde e na enfermagem 

Descrição: compreende estudos sobre o cuidar em saúde e na enfermagem 



relativos a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde da 

criança, do adolescente e do adulto, com ênfase em:  

· Sexualidade 

· Saúde reprodutiva  

· Violência  

· Interações sociais e familiares  

· Educação e saúde 

· Cuidado em Saúde e na Enfermagem 

· Diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem 

Maurício Gomes Pereira França 

 

Área de Concentração: DIREITO PROCESSUAL 
 
Linha de pesquisa: O PROCESSO CONSTITUCIONALIZADO 
 
Descrição: Reflexão do Direito Processual como meio legitimador para 
realização de direitos e garantias fundamentais. 
 
Justificativa: O direito processual deve ser estudado e efetivado a partir de 
leitura constitucional de normas positivadas e princípios havidos na 
Constituição da República Federativa do Brasil e em legislação 
infraconstitucional, com o escopo de garantir ao jurisdicionado efetividade do 
acesso à jurisdição e da prestação jurisdicional.  
 

Miriam Marmol Área de concentração: Educação 

 

Linha de pesquisa: Alfabetização e Letramento 
Descrição: investigar práticas pedagógicas no processo de ensino 

aprendizagem da língua escrita no contexto da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. Analisar as posições dos profissionais da educação, baseado 

em sua formação no contexto atual; o processo histórico metodológico do 



ensino da leitura e da escrita. 

Setores de atividade: Estudos bibliográficos, escolas e contextos de sala de 

aula.  

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Leitura e escrita. Formação 

docente. 

Natália Nunes Scoralick Lempke Área de concentração: Ciências Humanas 

Linha de pesquisa: Subjetividade e Direito de Família.  

Descrição: estudo das relações intersubjetivas nos processos judiciais 

relacionados às questões familiares.  

  

Área de concentração: Ciências Humanas 

Linha de pesquisa: Desenvolvimento de pessoas no contexto 

organizacional. 

Descrição: investigação sobre as possibilidades e limites do 

desenvolvimento de habilidades pessoais dentro das organizações.  

  

Área de concentração: Ciências da Saúde 

Linha de pesquisa: Desenvolvimento humano e promoção de saúde. 

Descrição: investigação de métodos, ferramentas, programas que objetivem 

o desenvolvimento saudável nas diversas fases do ciclo vital. 

 

Área de concentração: Ciências Humanas 

 

Linha de pesquisa: Aspectos biopsicossociais do Envelhecimento Humano. 

Descrição: análise dos fatores biológicos, psicológicos e sociais que 



influenciam o processo de envelhecimento.  

Linha de pesquisa : Desenvolvimento da criança e do adolescente 

Descrição: análise da influência dos fatores biopsicossociais no processo de 

desenvolvimento da criança e do adolescente; estudo sobre a Educação 

enquanto ambiente promotor do desenvolvimento humano. 

 

Linha de pesquisa : Psicologia da Aprendizagem 

Descrição: investigação da relação ensino-aprendizagem no âmbito 

educacional; dificuldade de aprendizagem; o papel da motivação na 

aprendizagem escolar. 

 

Paulo Diniz Linha de Pesquisa: Relações Internacionais: contexto político, econômico e 

ambiente de negócios. Regimes de comércio, competitividade e inserção do 

Brasil no contexto mundial. 

 

Linha de Pesquisa: Federalismo, relações interfederativas, parcerias e 

cooperação entre Entes Federados (Estados e Municípios, principalmente). 

 

Linha de Pesquisa: Gestão Pública: políticas públicas, agenda de 

prioridades, planejamento, implementação, financiamento e avaliação; 

estudos institucionais e reformas. 

  



Linha de Pesquisa: Política brasileira e mineira: padrões tradicionais, novas 

tendências e avaliação de conjunturas. 

 

Linha de Pesquisa: Estudos regionais: planejamento regional, 

desenvolvimento, integração e cooperação das regiões mineiras. 

Rafael Henriques Nogueira Diniz Linha de pesquisa: Governança de TI 

Descrição: Práticas, modelos e princípios em Governança de Ti. 

  

Linha de pesquisa: Informática na Educação 

Descrição: Tecnologias da informação aplicadas à Educação. 

 

Renato Capanema Área de concentração: Epidemiologia  

 
Linha de pesquisa: Epidemiologia e controle de zoonoses  

Descrição: monitorar as zoonoses e implementar alternativas de prevenção, 

controle e erradicação. 

 
Grande área: Ciências da Saúde 

Área: Saúde Coletiva 

Subárea1: Epidemiologia.  

Subárea2: Saúde Pública.  

 

Grande área: Ciências Agrárias 

Área: Medicina Veterinária 

Subárea: Medicina Veterinária Preventiva 



Especialidade: Epidemiologia Animal.  

Setores de atividade: Atividades de atenção à saúde humana; Atividades 

veterinárias; Agricultura, Pecuária e Serviços Relacionados.  

Palavras-chave: Epidemiologia; Zoonoses; Saúde Pública. 

 

Área de concentração: Epidemiologia  

 
Linha de pesquisa: Epidemiologia e Sanidade 

Descrição: aprofundar o conhecimento acerca dos programas de saúde 

animal e humano.  

 

Grande área: Ciências da Saúde 

Área: Saúde Coletiva 

Subárea: Epidemiologia.  

 
Grande área: Ciências Agrárias 

Área: Medicina Veterinária 

Subárea: Medicina Veterinária Preventiva  

Especialidade: Epidemiologia Animal.  

 

Grande área: Ciências Agrárias 

Área: Medicina Veterinária 

Subárea: Medicina Veterinária Preventiva 

Especialidade: Saúde Animal (Programas Sanitários).  

Setores de atividade: Atividades de atenção à saúde humana; Atividades 



veterinárias.  

Palavras-chave: Epidemiologia; Saúde Animal; Saúde Pública 

 

Área de concentração: Saúde Pública 

 
Linha de pesquisa: Saneamento e doenças veiculadas pela água 

Descrição: implementar alternativas na utilização e reutilização da água em 

benefício da saúde dos animais e do homem. 

 
Grande área: Ciências da Saúde 

Área: Saúde Coletiva 

Subárea: Saúde Pública.  

 
Grande área: Ciências Agrárias 

Área: Medicina Veterinária 

Subárea: Medicina Veterinária Preventiva 

Especialidade: Saneamento Aplicado a Saúde do Homem.  

Grande área: Ciências da Saúde 

Área: Saúde Coletiva 

Subárea: Medicina Preventiva.  

Setores de atividade: Descontaminação e outros serviços de gestão de 

resíduos; Esgoto e atividades relacionadas; Atividades de atenção à saúde 

humana.  

Palavras-chave: Epidemiologia; Saúde Animal; Saúde Pública; 

Saneamento; Reúso da Água. 



 

Área de concentração: Geoprocessamento  

 
Linha de pesquisa: Geoprocessamento e Distribuição Espacial  

Descrição: desenvolvimento e emprego das ferramentas de 

geoprocessamento e distribuição espacial para a compreensão e o controle 

da disseminação de doenças.  

 

Grande área: Ciências Exatas e da Terra 

Área: Ciência da Computação 

Subárea: Sistemas de Computação 

Especialidade: Geoprocessamento.  
 
Grande área: Ciências da Saúde 

Área: Saúde Coletiva 

Subárea: Epidemiologia.  

 

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas 

Área: Demografia 

Subárea: Distribuição Espacial.  

Setores de atividade: Atividades de vigilância, segurança e investigação; 

Atividades de atenção à saúde humana; Atividades dos serviços de 

tecnologia da informação.  

Palavras-chave: Geoprocessamento; Vigilância Epidemiológica; Redes de 

fluxo. 



Renato Corradi Bechelaine Linha de pesquisa: O Papel do Estado Brasileiro em relação à Atividade 

Econômica 

Descrição: A Ordem Econômica na Constituição de 88 

 

Linha de pesquisa: Limitações ao Uso Abusivo do Poder Econômico 

Descrição: O Papel do Estado na Proteção Econômica da Sociedade 

 

Linha de Pesquisa: Sucessão do Companheiro 

Descrição: Análise Crítica da Nova Abordagem Adotada pelo Atual Código 

Civil 

 

Linha de Pesquisa: Ciência do Direito: Responsabilidade Civil 

Descrição: Marco Inicial do Prazo Prescricional - Divergências 

Jurisprudenciais 

Renato Vasconcelos de Melo  

Renata Teixeira da Silva Área de concentração: Educação 

Linha de pesquisa: Educação, Desenvolvimento e Tecnologias 
Descrição: Investiga a relação entre Educação, Desenvolvimento e 
Tecnologia  no âmbito de processos educacionais formais e não formais, 
problematizando questões de ordem política, social, cultural  e técnica. 
Pesquisa e produz conhecimentos e metodologias educacionais na interface 
com as tecnologias e projetos de desenvolvimento. 

Linha de pesquisa: Formação de Professores, Currículo e Práticas 
Pedagógicas 

Descrição: Investiga a formação inicial e continuada de professores, o 
currículo e as práticas pedagógicas em diferentes tempos e espaços 
educativos, níveis de escolarização e modalidades de ensino. Considera os 
saberes mobilizados nos processos formativos e curriculares, no contexto 



das políticas que os engendram. 
 
 
Área de concentração: Letras 
 
Linha de pesquisa: Leitura e ensino 
 
Descrição: Centra sua atuação acadêmica em dois eixos: diagnóstico da 
situação do ensino da leitura e da literatura e proposição de alternativas 
metodológicas; e descrição e análise histórico-social dos processos de 
leitura e formação do leitor em contextos institucionais e não-institucionais.  
 
Linha de pesquisa: Ensino e aprendizagem de língua materna 
 
Descrição: Focaliza o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa na 
escola, numa abordagem  didático-metodológica que tematize as 
modalidades oral e escrita da língua, focalizadas tais modalidades em sua 
contextualização em diferentes esferas da interação humana. A linha 
orienta-se para pesquisas contemporâneas dos processos de ensino e de 
aprendizagem operacionais e reflexivos da linguagem. A escuta, a leitura e a 
produção textual (oral e escrita), assim como a análise linguística – tomada 
no âmbito dos usos sociais da língua no texto/discurso –, são focos de 
destaque nos estudos desta linha de pesquisa.  Discussões sobre 
letramento escolar e formação de professores de língua portuguesa são 
temáticas privilegiadas nos trabalhos empreendidos nesse campo.] 
 
 
Área de Concentração: Direito/Língua Portuguesa 
  
Linha de pesquisa: As interfaces da linguagem jurídica 
 
Descrição: Investiga a linguagem forense e sua aplicabilidade profissional, 
perpassando um estudo da língua portuguesa e de expressões latinas 
presentes no vocabulário jurídico. Busca o desvelamento técnico e 
linguístico dessa modalidade em prol da cidadania e da responsabilidade 
social. Conjuga dois enfoques – a linguagem jurídica interpretada pelos 
estudiosos da Língua Portuguesa e a linguagem jurídica instrumental – 
buscando a conciliação entre as distintas experiências, articulando propostas 



e evolução para pesquisas posteriores, em especial a da prática jurídica 
voltada para o ensino-aprendizagem da linguagem jurídica no curso de 
Direito. 
 

Ronaldo Galvão Linha de Pesquisa: Tutelas de Evidência 

Descrição: estudo comparativo da atual sistemática com as propostas 

contidas no projeto de lei que pretende substituir o atual código de processo 

civil. Constatação das atuais medidas de urgência/emergência que vem 

sendo utilizadas a preconizar as novas correntes do pensamento jurídico 

moderno. 

 

Linha de Pesquisa: Acesso à justiça 

Descrição: análise dos princípios gerais de acesso ao poder jurisdicional, e 

constatação da real situação de ingresso do cidadão a tutela legal. 

 

Linha de Pesquisa: Efetividade do Processo Civil 

Descrição: compreensão da tutela jurisdicional na positivação e realização 

concreta da garantia de direitos. Contrapondo ao processo como meio 

instrumental meramente declaratório. 

 

Linha de Pesquisa: Processo Civil Coletivo 

Descrição: a) entendendo-se como coletivo o chamado “cúmulo de partes” 

onde se acumula num pólo e outro do procedimento um grande número de 

pessoas; b) entendo-se o processo civil coletivo como aquele em cujas 

decisões uma grande massa social é atingida com seus efeitos. 

 



Linha de Pesquisa: Medicina legal: psicopatologias 

Descrição: estudo das patologias psicológicas e seus reflexos no processo 

judicial. 

 

Linha de Pesquisa: Medicina legal: sexologia forense 

Descrição: perversões sexuais e seus reflexos na criminalidade 

 

Linha de Pesquisa: Medicina legal: Traumatologia e vitimologia 

Descrição: constatação de modus operandi do agente agressor e seus 

reflexos na integridade física da vítima. 

 

Linha de Pesquisa: Medicina legal: bordeline 

Descrição: estudo deste transtorno de personalidade e seus aspectos legais 

relevantes.  

Ruperto Benjamin Cabanellas Vega 

 

Área de Concentração: Finanças 

 
Linha de Pesquisa: Finanças Corporativas de Curto Prazo 

Justificativa: No contexto das micro, pequenas e médias empresas a 

estruturação financeira dos negócios, tem sido um limitador para a gestão 

dos negócios. Assim o desenvolvimento de estudos que possam auxiliar a 

congruência da teoria da administração financeira com a realidade das 

empresas poderá viabilizar a análise financeira nas empresas de pequeno 

porte.  

  

Linha de Pesquisa: Indicadores de gestão 



Justificativa: Diante das inúmeras variáveis de análise de desempenho 

financeiro, propor e analisar alguns indicadores financeiros, que facilitem a 

integração da visão estratégica dos negócios, com a gestão financeira. Para 

esta linha de estudo, o Balanced Score Card, desenvolvido por Kaplan e 

Norton em 1992, será a ferramenta que indicará o desenvolvimento dos 

indicadores de gestão. 

  

Área de Concentração: Risco Empresarial 

 
Linha de Pesquisa: Risco Empresarial 

Justificativa: Estudar a percepção e aplicação de ferramentas para a 

gestão de risco dentro das empresas. Este estudo visa dar a perspectiva de 

fatores que podem conduzir as empresas a não atingir seus objetivos 

primários. 

Simone Grace de Paula 

 

Área de Concentração: Educação Escolar, não escolar e exclusão 
social. 
 
 
Linhas de Pesquisa 
 

1) Educação Escolar: instituição e sujeitos 
 
Descrição: A escola da educação básica: qualidade de ensino, gestão 
escolar: Projeto Político Pedagógico, avaliação institucional e financiamento; 
Educação de Jovens e Adultos;  Juventude e Escola (voltado para as 
licenciaturas – o estudante de Ensino Médio);  Sujeitos e processos 
educativos na especificidade da juventude e vida adulta;  Desigualdades e 
diferenças no processo educativo. 
 

2) Organização do trabalho escolar: 
 



Descrição: Planejamento, metodologias de ensino, materiais didáticos e 
processos avaliativos; relação professor-aluno e indisciplina escolar. 
 

3) Pedagogia não escolar 
 

Descrição:  Pedagogia hospitalar, empresarial e social (OCIPs/ONGs; 
presídio, pedagogia de rua, etc); A atuação do pedagogo nos diversos 
ambientes educacionais: escolas, hospitais, empresas, rua,  presídios, 
terceiro setor e educação a distância. 
 

4) Formação de Professores e condição docente 
 

Descrição : Formação inicial e continuada de professores; Políticas de 
Formação Docente; Práticas Pedagógicas. 
 

Silvana Aparecida Batista e Almeida Área de Concentração: Estudos da linguagem 

 

Linha de Pesquisa: Língua e Interação em Contexto de Ensino  

Descrição: Estudo da língua(gem), análise da origem do  fato linguístico e 

as relações "oralidade/escrita" no contexto das práticas linguageiras atuais; 

ênfase  na formação do professor de língua materna da Educação Básica 

com foco na construção de saberes conceituais necessários para a sua 

formação teórica e a construção do objeto de ensino do professor.   

Objetos de estudo-pesquisa: 

*Interação professor/alunos/conteúdo 

* Ensino da leitura e da produção escrita 

* Ensino de análise linguística 

* Práticas escolares de ensino de língua materna 

* Elaboração e experimentação de metodologias alternativas de ensino de 

língua materna 



 

Linha de Pesquisa 2 :Texto, Discurso, Práticas Cotidianas e Profissionais  

Descrição: Estudo do texto e do discurso, abordando aspectos relacionados 

à produção e à atitude linguística do usuário da Língua Portuguesa nas 

modalidades oral e escrita; através de estudo de questões teóricas e 

metodológicas em linguística aplicada, análise do discurso, sociolinguística e 

pragmática com abordagem da diversidade linguística, cultural e tecnológica, 

e da transformação social em contextos de educação, organizações 

empresariais, saúde e direito.  

Sílvia Valadares Duarte Área de Concentração: Saúde da Mulher 

 

Linha de Pesquisa: Assistência integral de enfermagem á saúde da Mulher 

Descrição: Esta linha de pesquisa focaliza problemas de saúde da mulher, 

sob diferentes óticas. Como recortes temáticos destacam-se estudos sobre 

mortalidade e morbidade feminina, mortalidade materna, risco gravídico e 

saúde perinatal, gravidez em adolescentes e jovens, assim como aspectos 

clínico-epidemiológicos das Doenças Crônicas Degenerativas, condições 

psicológicas, intervenções e terapêuticas da mulher no climatério, prevenção 

do câncer de mama e colo do útero além de trabalhar com questões de 

investigação como, por exemplo, as relativas à contracepção, esterilização 

feminina e masculina, aborto, DSTs/Aids, transmissão vertical, tecnologias 

reprodutivas, direitos reprodutivos, violência, sexualidade, relações de 

gênero.  

 

Área de Concentração: Saúde da Criança e do adolescente 



 

Linha de Pesquisa: Assistência integral de enfermagem á saúde da Criança 

e do adolescente 

Descrição: Esta linha de pesquisa focaliza os problemas de saúde que 

envolve crianças, adolescentes e populações jovens abordados sob as 

diferentes perspectivas presentes na Saúde Pública. Como recortes 

prioritários, esta linha inclui a saúde perinatal, o crescimento e o 

desenvolvimento, a morbimortalidade, dermatoses, infecções respiratórias, 

vacinação, puericultura. 

Sônia Cristina Fagundes Malta Área de concentração: Teoria do Direito 

 

Linha de pesquisa: Estado, Poder, Democracia e Justiça 

Descrição: investigação dos fatores que legitimam o Estado e o Poder e 

análise da evolução histórica da democracia e da justiça. 

 

Área de concentração: Teoria do Direito 

 

Linha de pesquisa: Eticidade e conduta jurídica 

Descrição: correlação entre Ética e Direito, numa perspectiva histórico-

filosófica que analise os diversos esquemas éticos que já nortearam a 

conduta humana, com seus reflexos no mundo do Direito.  

 

Área de concentração: Teoria do Direito 

 

Linha de pesquisa: Diálogos entre Direito e outras áreas do saber humano 



Descrição: investigação e reflexão acerca das relações mantidas entre o 

Direito e outras áreas do saber humano, tais como Filosofia, Sociologia, 

História, Antropologia, Psicologia, na busca de uma compreensão do 

Homem enquanto sujeito de e do Direito. 

 

Área de concentração: Teoria do Direito 

 

Linha de pesquisa: Direito, Justiça e Estado Democrático de Direito 

Descrição: investigação dos fundamentos filosóficos do conceito de justiça e 

sua aplicação na compreensão do Estado Democrático de Direito 

 

Tânia Aparecida Ferreira Hanke 

Área de Concentração: Educação Matemática 
Linhas de pesquisa: Processo ensino-aprendizagem de matemática na 

Educação Básica. 

Descrição: Investigar metodologias e práticas do ensino de matemática na 

educação básica, diagnosticar falhas no processo ensino aprendizagem de 

matemática apontando técnicas de recuperação, analisar a eficácia de 

recursos pedagógicos como: material concreto, jogos, resolução de 

problemas e tecnologia no ensino da matemática. 

 

Área de concentração: Álgebra 
Linhas de Pesquisa: O ensino da álgebra a partir de padrões. 

Descrição: Analisar o ensino da álgebra a partir de generalizações de 

padrões geométricos, algébricos, numéricos, figurativos, mosaicos, etc com 

o intuito de minimizar as dificuldades encontradas em seu processo ensino-

aprendizagem. 



 

Área de Concentração: Geometria 

Linhas de Pesquisa: O ensino da geometria plana e espacial nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Descrição: Diagnosticar falhas no processo ensino aprendizagem de 

geometria plana e espacial nas séries iniciais do Ensino Fundamental I e 

analisar a eficácia de aplicação do Modelo Van Hiele no desenvolvimento do 

pensamento geométrico. 

 
Tatiana Pires Bini Dutra Linha de Pesquisa I 

Área de concentração: Língua Inglesa 

Linha de pesquisa: O ensino da Língua Inglesa desde a educação infantil 

ao ensino Médio em instituições privadas e públicas também quanto ao 

ensino em cursos livres de idiomas. 

Descrição: Investigar metodologias e práticas do ensino da Língua Inglesa 

em escolas e em cursos livres de idiomas, reconhecendo suas falhas no uso 

das quatro habilidades lingüísticas ( oralidade, compreensão auditiva, leitura 

e escrita) e uso metodológico. Elaborar situações de intervenção pedagógica 

que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem desta língua 

estrangeira.  

Setores de atividades: Estudos bibliográficos, escolas e contextos de sala 

de aula. 

 

Linha de Pesquisa II 
Área de Concentração: Literatura  



Linha de Pesquisa: Literatura em Língua Inglesa dos séculos XVI ao XIX 

Descrição: Analisar e estudar os períodos literários, seus principais autores 

e obras na Grã- Bretanha e/ou nos Estados Unidos.Relacionar o momento 

histórico ao estilo do autor. Portanto, identificar principais características dos 

autores. Fazer análise literária das obras, situando-as no contexto em que 

foram escritas. 

Setores de atividades: Estudos bibliográficos  

 
Vanessa Faria Viana Área de concentração: Língua portuguesa 

  
Linha de pesquisa: Gramática e Linguística 
Descrição:  Analisar a norma culta e refletir sobre as variedades linguísticas  
que envolvem as situações  interativas de comunicação. Estudar os 
conteúdos convencionais da gramática normativa e descritiva, explorando 
aspectos semânticos.   
Setores de atividade: Estudos bibliográficos, escolas e contextos de sala de 
aula. 
 

Área de concentração: Análise do discurso 
  
Linha de pesquisa: A linguagem como prática social e histórica. 
Descrição:  Refletir sobre a linguagem e, com ela, sobre o mundo, os outros 
sujeitos, os sentidos , a história e a ideologia. 
Compreender o lugar da interpretação na relação do homem com sua 
realidade. 
Setores de atividade: Estudos bibliográficos, análise de textos midiáticos e 
políticos.  
 



Área de concentração: Leitura e Produção de Textos 
  
Linha de pesquisa: A redação de textos 
Descrição:  Analisar as principais dificuldades de redação e estudar a 
escrita de textos técnicos, eletrônicos, jornalísticos e científicos.   
Setores de atividade: Estudos bibliográficos, escolas e contextos de sala de 
aula. 
 

Área de concentração: Literatura 
  
Linha de pesquisa: Literatura infantil, Brasileira e Portuguesa 
Descrição:  Analisar e estudar os períodos literários, seus principais autores 
e obras. 
Relacionar a produção artística com o momento histórico, destacando para 

cada estilo de época, os principais acontecimentos econômicos, políticos e 

sociais. Relacionar textos do passado  e do presente interligando o clássico 

ao popular e a literatura a outras manifestações artísticas.  

Setores de atividade: Estudos bibliográficos. 

Wesley Souza Castro Área de concentração: Enfermagem na saúde coletiva 

Linhas de pesquisa: Processo de cuidar em Enfermagem na saúde coletiva 

Descrição: Teoria e prática de Enfermagem no campo da Saúde Coletiva; 

organização e reorganização da rede de serviços de saúde à população; 

processo de trabalho em Saúde Coletiva. Práticas de cuidar em 

Enfermagem no processo saúde-doença. Cuidado de Enfermagem aos 

diversos segmentos da população – crianças, adolescentes, adultos e 



idosos. Integralidade das ações de saúde e o cuidado de Enfermagem; 

cuidar em saúde coletiva e a humanização do cuidado de Enfermagem; 

Políticas públicas e seu impacto na saúde da população. As políticas de 

saúde e a participação do Enfermeiro. Educação em saúde na prática de 

saúde coletiva. 

 

  


