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Iniciação Científica  

 

Departamento/Professores/Temas/Projetos  

Departamento Orientador Área 

Administração 
Alessandra de Sá Mello da Costa 
e-mail: alessandra.costa@iag.puc-
rio.br 

Comunicação e Discursos 
Organizacionais 
História, Memória e Organizações 
 

 
Ana Heloísa da Costa Lemos 
e-mail: aheloisa@iag.puc-rio.br 

Comportamento organizacional: 
comprometimento, valores e 
motivação. 
Gestão de pessoas e relações de 
trabalho contemporâneas. 
Carreiras, empregabilidade e 
qualificação profissional. 

 
Flávia de Souza Costa Cavazotte 
e-mail: flavia.cavazotte@iag.puc-rio.br 

Liderança. 
 
 

 
Luis Alexandre G. P. Pessôa 
e-mail: lpessoa@iag.puc-rio.br 

Comportamento do consumidor. 
Aspectos simbólicos do consumo. 
Análise do discurso corporativo e do 
consumidor. 

 

 
Marcos Cohen 
e-mail: mcohen@puc-rio.br 

Estratégias colaborativas para 
empresas e entidades sem fins 
lucrativos. 
Desenvolvimento sustentável e 
gestão ambiental. 

 
Marcus W. Hemais 
e-mail: marcus.hemais@iag.puc-rio.br 

Marketing para a base da pirâmide. 
Comportamento de consumidores de 
baixa renda. 
Insatisfação/satisfação de consumo.  
Comportamento de reclamação do 
consumidor e consumerismo. 
 

 
Sandra Regina Rocha-Pinto 
e-mail: sanpin@iag.puc-rio.br 

Gestão de competências, gestão do 
conhecimento, aprendizado 
individual e organizacional. 
Estruturas e processos 
organizacionais. 
Modelos de gestão e de desempenho 
organizacional. 
Gestão de mudança e inovação 
organizacional. 
 

Ciências Sociais 
Angela Maria de Randolpho Paiva 
e-mail: apaiva@puc-rio.br 

Cidadania, movimentos sociais e 
esfera pública: o movimento dos sem-
teto   

 
Eduardo de Vasconcelos Raposo 
e-mail: raposo@puc-rio.br 

Um estudo das elites políticas 
brasileiras 

 
Felipe Sussekind Viveiros de Castro 
e-mail: felipesussekind@puc-rio.br 

No tempo em que homens e animais 
falavam a mesma língua: 
Humanidade, Animalidade e 
linguagem a partir das Mitológicas 

 
Marcelo Tadeu Baumann Burgos 
e-mail: burgos@puc-rio.br 

Escola, Família e Conselho Tutelar 

 
Maria Alice Rezende de Carvalho 
e-mail: isabelmendes2008@gmail.com 

Fronteiras – repensando a cidade no 
século XXI 

 
Maria Sarah da Silva Telles 
e-mail: sarah@puc-rio.br 

Pobreza e desigualdade na Favela: 
trajetórias de mobilidade social de 
moradores em favelas cariocas 



 
Ricardo Emmanuel Ismael de Carvalho 
e-mail: direcis@puc-rio.br 

Extração e Produção de Petróleo e 
Gás Natural no Estado do Rio de 
Janeiro: Distribuição das 
Compensações Financeiras, 
Desenvolvimento e Legislação 
Ambiental 

 
Sonia Maria Giacomini 
e-mail: sgiacom@puc-rio.br 

Corpo e sociabilidade – Marcas 
corporais, gênero, sexualidade e 
“raça” em diferentes contextos de 
sociabilidade na cidade do rio de 
Janeiro 

 
Valter Sinder 
e-mail: vsinder@puc-rio.br 

Antropologia e Tradução 

Comunicação  Adriana Braga 

e-mail: adrianabraga@puc-rio.br 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Produção 

INTERAÇÕES DIGITAIS: USOS 

SOCIAIS DA INTERNET EM 

PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA 

Estudos sobre as interações nos 

ambientes de Internet. Aspectos da 

dinâmica interacional estabelecida 

entre participantes das interações 

sociais no ambiente digital. Formas 

particulares com as quais arranjos 

interacionais se organizam, bem 

como as relações de pertença e 

reconhecimento entre participantes, 

à luz de teorias da enunciação e da 

interação social. 

 
Angeluccia Bernardes Habert 

e-mail: habert@puc-rio.br 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Produção 
IMAGENS E REPRESENTAÇÕES DA 
REALIDADE: A REALIZAÇÃO 
DO FILME DOCUMENTAL HOJE  
Estudos sobre o cinema documental 
hoje, identificando filmes e 
realizadores mais representativos da 
produção recente brasileira. O jogo, 
ou a interface, entre duas premissas - 
o documental como socorro nobre da 
ficção e o documental como ligação 
das questões da representação da 
realidade, da subjetividade, da auto-
reflexividade e da tendência atual de 
construção de textos com várias 
vozes. 

 
Arthur Ituassu 
e-mail: ituassu@puc-rio.br 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Produção 
COMUNICAÇÃO, INTERNET E 
POLÍTICA, OS IMPACTOS DA WEB NO 
CONTEXTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO 
Estudos sobre os efeitos da 
comunicação política digital na 
democracia brasileira, analisando 
impactos e potencialidades da Web 
nos planos institucional, 
representativo, informativo, 
participativo e deliberativo da política 
no Brasil.  

 
Cláudia da Silva Pereira 
e-mail: claudiapereira@puc-rio.br 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Representação Descrição:  
REPRESENTAÇÕES MIDIÁTICAS DAS 
JUVENTUDES NA PUBLICIDADE 
Estudos relacionados às 
representações midiáticas, 
principalmente na Publicidade, das 
juventudes, considerando, em tal 
diversidade, sua centralidade como 
uma das mais importantes e 
expressivas construções sociais da 
sociedade contemporânea e, 
portanto, possível porta de acesso à 
compreensão de seus valores, 
práticas e crenças mais centrais. 



 
 
 
 
 
 
 

Everardo Rocha 
e-mail: everardo@puc-rio.br 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Representação Descrição:  
COMUNICAÇÃO E CONSUMO: 
NARRATIVA PUBLICITÁRIA, CULTURA 
E SOCIABILIDADE 
Estudos sobre os significados do 
consumo e da publicidade como forma 
de conhecer representações, 
experiências e práticas que giram em 
torno desses fenômenos na cultura 
contemporânea. Identificar, 
classificar e analisar os valores, 
comportamentos, identidades e 
estilos de vida que eles elaboram. 
Investigar os modos pelos quais o 
consumo e a narrativa publicitária 
operam diferenciações e semelhanças 
entre grupos sociais e bens de 
consumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Carlos Rodrigues 
e-mail: jcsrodri@terra.com.br 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Representação Descrição:  
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO 
CORPO E DA MORTE NA CULTURA 
MIDIÁTICA 
Estudos sobre os sistemas sociais de 
classificação, a construção de 
imagens e representações do corpo e 
da morte na sociedade industrial, 
pelos meios de comunicação e 
investigar as práticas corporais 
suscitadas pela cultura midiática. 

 
Leonel Azevedo de Aguiar  

e-mail: leonelaguiar@puc-rio.br 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Produção 

JORNALISMO INVESTIGATIVO E 

INTERESSE PÚBLICO: AS 

EXPERIÊNCIAS  PROFISSIONAIS NO 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO SOCIAL 

DA REALIDADE  

Estudos sobre os critérios de 

noticiabilidade que regem o 

jornalismo investigativo em dois 

jornais da “grande imprensa” 

editados na cidade do Rio de 

Janeiro: O Globo e O Dia. Pesquisa de 

caráter comparativo, analisando os 

critérios de noticiabilidade nas 

coberturas especiais com as matérias 

factuais produzidas pela cobertura 

cotidiana nas duas empresas 

jornalísticas, tanto na mídia impressa 

quanto na mídia digital. 

 
Miguel Pereira 
e-mail: serpa@puc-rio.br 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Produção 
COMUNICAÇÃO, INTERNET E 
POLÍTICA, OS IMPACTOS DA WEB NO 
CONTEXTO DEMOCRÁTICO 
BRASILEIRO  
Estudos sobre os diferentes modelos 
de construção imagética que, de 
algum modo, mimetizam o olhar da 
experiência empírica, investigando o 
cinema documentário e as fórmulas 
da dramaturgia televisiva e de outras 
narrativas da cultura contemporânea. 

 
Renato Cordeiro Gomes 
e-mail: renatocorgomes@gmail.com 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Representação Descrição:  
JOÃO DO RIO E AS REPRESENTAÇÕES 
DA CIDADE:  O ARTISTA, O REPÓRTER 
E O ARTIFÍCIO 
Resgatar, editar e estudar a obra de 
João do Rio, pseudônimo de Paulo 
Barreto, profissional de imprensa, 
que  trabalha numa simbiose de 
documental e ficcional, com a 
consciência do dilema do artista na 



modernidade frente à sua 
autonomia/individualidade e ao 
mercado. 

 
Tatiana Oliveira Siciliano 
e-mail: tatianasiciliano@puc-rio.br 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Produção 
IMAGINÁRIO E PRÁTICAS SOCIAIS 
NAS NARRATIVAS  DA CULTURA 
MIDIÁTICA MODERNA E 
CONTEMPORÂNEA 

Estudos sobre produções simbólicas, 

construções de modelos 

culturais, visões de mundo e estilos 

de vida a partir das narrativas 

ficcionais propagadas na indústria 

cultural na modernidade (revistas 

ilustradas do início do século XX) e na 

contemporaneidade (produtos 

audiviovisuais ficionais - telenovela, 

séries, seriados - nas suas múltiplas 

plataformas -canais abertos, por 

assinatura,streaming, etc ).  

 
Vera Lúcia Follain de Figueiredo 

e-mailverafollain@gmail.com 

Linha de Pesquisa: Comunicação e 
Produção 

O DOCUMENTAL NO CINEMA E NA 

TELEVISÃO: IMAGENS E SENTIDOS 

EM DISPUTA 

Estudos sobre o documentário no 

campo do cinema, das artes ou da 

televisão. Reflexão sobre imagens e 

práticas documentais que amplia e 

desloca a noção de documento, 

considerando-o uma composição 

complexa de camadas de tempos, 

sentidos, lacunas, uma composição 

em aberto para novas leituras - e não 

um objeto dado a priori. 

Geografia 
Agnieszka Latawiec 
e-mail: a.latawiec@iis-rio.org 

1) Efeitos do biocarvão nos serviços 

ecossistêmicos  

2) Fatores ambientais e 

socioeconômicos da restauração 

ecológica. 

 
Rejane Cristina de Araujo Rodrigues 
e-mail: rcarodrigues@gmail.com 

Formação Cidadã e Educação Política: 
princípios para uma Educação 
Geográfica contemporânea e 
profissionais. 

 
Rodrigo Penna-Firme 
e-mail: rodrigopennafirme@gmail.com 

1) As pegadas ecológicas do 

cristianismo no Brasil: o que católicos 

e evangélicos pensam sobre 

mudanças climáticas e 

sustentabilidade. 

2) Ecologia política de áreas naturais 

protegidas no Brasil.  

História 
Diego Antonio Galeano 
e-mail: dgaleano@puc-rio.br 

“O reverso da moeda”. Crime, cultura 
e circulação de dinheiro nas cidades 
sul-americanas, 1890-1930. 

 
Flávia Maria Schlee Eyler 
e-mail: feyler@puc-rio.br 

A historicidade da arte retórica e sua 
presença nas narrativas épicas, 
trágicas e cômicas do mundo greco-
romano e nos primórdios do 
cristianismo, sobretudo, com Santo 
Agostinho 

 
Henrique Estrada Rodrigues  
e-mail: henrique-estrada@puc-rio.br 

 

Sérgio Buarque de Holanda e a razão 
árcade 

 
Juçara da Silva Barbosa de Mello 
e-mail: jsbmello@puc-rio.br 

Culturas históricas, culturas escolares 
e patrimônio histórico e cultural: 
perspectivas de análises e diálogos no 
ensino de história 



 
Larissa Rosa Corrêa 
e-mail: larissa_correa@puc-rio.br 

A luta por direitos dos trabalhadores 
nas cortes trabalhistas da cidade do 
Rio de Janeiro durante o Estado Novo 

 
Leonardo Affonso de Miranda Pereira 
e-mail: leonardo@puc-rio.br 

Os filhos do ventre livre: trajetórias 
negras, letramento e cidadania no Rio 
de Janeiro do pós-abolição 

 
Marcelo Gantus Jasmin 
e-mail: jasmin@puc-rio.br 

Conceitos de violência política: a 
teoria política e a Primeira Guerra 
Mundial 

 
Marco Antonio Villela Pamplona 
e-mail: pamplona@puc-rio.br 

A linguagem política do patriotismo à 
época das independências na América 
Ibérica – liberdades e cidadanias na 
experiência de autonomia. 

 
Maria Elisa Noronha de Sá 
e-mail: maisa@puc-rio.br 

Um olhar sobre o Império do Brasil: 
viagens, exílios e impressões de 
letrados argentinos sobre o Brasil no 
século XIX 

 
Maurício Barreto Alvarez Parada 
e-mail: mparada@ig.com.br 

Outro retrato do Brasil: cultura e 
história na obra crítica de Otto Maria 
Carpeaux 

 
Regiane Augusto de Mattos 
e-mail: regianemattos@puc-rio.br 

A dinâmica das relações entre as 
sociedades africanas: circulação de 
pessoas, intercâmbios de saberes, 
práticas e produtos. 

 
Sérgio Bruno Guimarães Martins 
e-mail: sergiomartins@puc-rio.br 

O objeto da arte contemporânea e o 
legado crítico dos anos 1960 e 1970 
 

 
Sérgio Hamilton da Silva Barra 
e-mail: sergio_barra@puc-rio.br 

As políticas públicas de preservação 
da memória afro-brasileira 
 

Instituto de 
Relações 

Internacionais 

Carolina Moulin Aguiar 
e-mail: cmoulin@puc-rio.br 

A política visual da "crise" de 
refugiados: continuidade, resistência 
e o caminho à frente 

 
Isabel R. Siqueira 
e-mail: desiqueira.ir@gmail.com 

O impacto do conservadorismo global 
sobre as perspectivas de Cooperação 
Sul-Sul 

 
Kai Michael Kenkel 
e-mail: kenkel@puc-rio.br 

Normas em contestação: potências 
emergentes e o conceito de 
responsabilidade internacional 
O Estatuto do Desarmamento salva 
vidas? Violência e legislação de armas 
leves no Brasil em perspectiva 
comparada 

 
Maíra Síman 
Email: mairasiman@yahoo.com 

Política Externa no/do Brasil: 
tradição analítica, limitações teóricas 
e abordagens alternativas 

 
Roberto V. Yamato 
e-mail: roberto.v.yamato@gmail.com 

Pode a subalterna falar? 
Descolonizando o direito 
internacional e os direitos humanos. 

Serviço Social 
 

Andreia Clapp Salvador 
e-mail: aclapp@puc-rio.br 

O Alcance dos Pré-Vestibulares 
comunitários/populares nos  
Programas Afirmativos– O Caso da 
PUC-Rio 

 
Antonio Carlos de Oliveira 
e-mail: antoniocarlos@puc-rio.br 
 

Violência Intrafamiliar Contra 
Crianças e Adolescentes: Casos  
Atendidos no Naca-Rio nos anos de 
2009 e 2010 
Judicialização das relações sociais: 
Um estudo a partir dos casos 
atendidos na área de família do 
núcleo de práticas jurídicas da PUC-
Rio (2012-2014) 

 
Ariane Rego de Paiva 
e-mail: arianerpaiva77@hotmail.com 
 

Proteção social à infância migrante 
na região metropolitana do estado 
Do Rio de Janeiro 
Análise da implementação da 
proteção social especial de média 
complexidade da política de 
assistência social no município do 
Rio de Janeiro. 



 
Inez Terezinha Stampa 
e-mail: inestampa@ig.com.br 

Transporte ferroviário urbano em 
questão: Análise das políticas 
públicas em pauta e as 
conseqüências para os 
trabalhadores da região 
metropolitana do Rio de Janeiro 
Serviço social, trabalho, 
trabalhadores e ditadura civil-militar 
no Brasil (1964-1985) 

 
Irene Rizzini 
e-mailirizzini.pucrio.ciespi@gmail.com 

Primeira infância no Brasil urbano 
análise das políticas públicas 
voltadas a promoção do direito ao 
desenvolvimento integral de 
crianças de 0 a 6 anos. 

 
Marcia Regina Botão Gomes 
e-mail: mrbotao@yahoo.com.br 

As novas faces do serviço social nas 
empresas do século XXI: Mudanças 
nas formas de contratação, 
organização do trabalho e 
requisições profissional 

 
Rafael Soares Goncalves 
e-mail: 
rafaelsgoncalves@yahoo.com.br 

Educação ambiental crítica e as 
novas formas de uso público do 
Parque Nacional da Tijuca 
Em busca do “Precioso Líquido”: 
Uma reflexão sócio-histórica das 
redes de água nas favelas do Rio de 
Janeiro 
Conflitos socioambientais, direito à 
cidade e mobilização política nas 
áreas de amortecimento do Parque 
Nacional da Tijuca. Estudo do caso da 
favela do Parque da Cidade 

 
Valeria Pereira Bastos 
e-mail: vbastos@puc-rio.br 

Estudo da viabilidade técnica 
operativa do trabalho desenvolvido 
pelos catadores de materiais 
recicláveis do extinto lixão de 
Gramacho no tocante ao processo de 
gestão integrada de resíduos sólidos 
do município de Duque de Caxias, 
conforme preceitua a política pública 
Setorial – Lei 12.305/2010. 
Catadores de materiais recicláveis: 
Quem são e como se reconhecem no 
atual contexto socioambiental na 
cidade do Rio de Janeiro? 

  

 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 
 



  

 


