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Departamento/Professores/Temas/Projetos  

Departamento Orientador Área 

Arquitetura 
Ana Luiza de Souza Nobre 
e-mail: nobre@puc-rio.br 

Inquérito Portugal - Arquitetura, paisagem e 
território 

 
Fernando Betim 
e-mail: betim@puc-rio.br 

Inovação em construção de caráter  social - 
processos artesanais e pré-fabricação 

  
Fabricação, Tectônica e Projeto: 
Microinfraestruturas Urbanas FIBROBARRO- 
Compósitos com Terra Crua e Fibras Naturais 

 
Fernando Esposito 
e-mail: fernando.esposito@ead.cl 

Observando os espaços residuais 
provocados pelo teleférico do Complexo do 
Alemão, Rio de Janeiro 

  
PIBITI - Formas flexíveis para o material 
concreto. Novas possivilidades formais. Fase 
1: Introdução e experimentações livres 

 
Maíra Machado Martins 
e-mail: maira_martins@puc-rio.br 

Práticas e lares: relações na construção do 
espaço social e de moradia em habitações 
coletivas de baixa renda na cidade do Rio de 
Janeiro 

 
Marcos Favero 
e-mail favero@puc-rio.br 

Fabricação, Tectônica e Projeto: 
Microinfraestruturas Urbanas 

Paisagem Infraestrutural e Projeto  

Artes e Design  Prof. Alberto Cipiniuk 
e-mail: cipiniuk@puc-rio.br 

Pesquisa o campo do design, história social 
da arte, comunicação visual e representação 
social da imagem. É um dos coordenadores 
do LaRS – Laboratório de Representação 
Sensível, que busca desenvolver abordagens 
e métodos de leitura que permitam 
ultrapassar a tradicional análise dos 
artefatos em termos de suas características 
funcionais e/ou estéticas. 

 
 

Prof. Alfredo Jefferson 
de Oliveira 
e-mail: afferson@puc-rio.br 

Pesquisa ecodesign, design, produtos eco-

eficientes, design de produto e design 

sustentável. É coordenador o LDS – 

Laboratório de Design Socioambiental, que 

realiza estudos envolvendo estratégias, 

métodos e técnicas de projetos de Eco 

Design.  

 
 
 
 
 
 
 

Profa. Cláudia Renata Mont’Alvão 
e-mail: ergonomiapuc@gmail.com 

Pesquisa o estudo e a aplicação da 
Ergonomia nas áreas de 
informação/advertências, interação 
humano-computador, ambiente construído, 
sistemas de transportes e na área da saúde 
em geral. Atualmente tem em andamento a 
pesquisa O estudo de pictogramas no uso de 
informações de saúde: uma avaliação da 
compreensibilidade. É coordenadora do LEUI 
– Laboratório de Ergodesign e Usabilidade de 
Interfaces 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Claudio de Freitas Magalhães 
e-mail: claudiom@puc-rio.br 

Pesquisa design estratégico, inovação 
tecnológica, política governamental de 
design, gestão do design de moda e de joias, 
empreendedorismo em design, especificação 
de produtos, pesquisa de tendência em 
design e artesanato com design. É 
coordenador do LGD – Laboratório de Gestão 



 
 
 

em Design e um dos coordenadores do NEXT 
– Núcleo de Experimentação Tridimensional, 
dedicado ao estudo de soluções inovadoras 
nas áreas de design, arquitetura, 
engenharia, medicina e saúde, dentre 
outras. 

 
Profa. Denise Berruezo Portinari 
e-mail: denisep@puc-rio.br 

Pesquisa temas envolvendo o imaginário, o 
corpo, o gênero e a subjetividade. É um dos 
coordenadores do LaRS – Laboratório de 
Representação Sensível, que busca 
desenvolver abordagens e métodos de 
leitura que permitam ultrapassar a 
tradicional análise dos artefatos em termos 
de suas características funcionais e/ou 
estéticas. 

 
Profa. Jackeline Lima Farbiarz 
e-mail jackeline@puc-rio.br 

Pesquisa sobre Interação nas perspectivas 
da Educação e da Linguagem. Tem como 
eixos temáticos Design editorial, Design de 
Jogos, Design de ambientes, tecnologias e 
espaços colaborativos com foco na Inclusão 
em contextos de educação, saúde e 
comunicação. É um dos coordenadores do 
LINC Design – Laboratório Linguagem, 
Interação e Construção de sentidos/Design, 
voltado para estudos sobre sujeitos e 
suportes em situações de interação, tendo 
em vista as transformações socioculturais 
em contextos de educação, organizações 
empresariais, saúde e mídia. 

 
Prof. Jorge Roberto Lopes dos Santos 
e-mail: jorge.lopes@int.gov.br 

Pesquisa Modelagem e Simulação 3D em 
Medicina para Treinamento em 
procedimentos minimamente invasivos; 
embalagens inteligentes a partir de estudos 
de biodesign; projetos de mídia digital para 
museus; e tecnologia inovadora para o 
desenvolvimento de equipamentos 
esportivos combinando novos materiais com 
sistemas de escaneamento e impressão 3D. 
É um dos coordenadores do NEXT – Núcleo 
de Experimentação Tridimensional, dedicado 
ao estudo de soluções inovadoras nas áreas 
de design, arquitetura, engenharia, medicina 
e saúde, dentre outras. 

 
Prof. José Luiz Mendes Ripper 
 

Pesquisa tecnologias acessíveis e produtos 
de materiais naturais; transferência 
tecnológica e desenvolvimento de produtos 
acessíveis e apropriados ao contexto de uso; 
estudo e uso de bambu, fibras naturais e 
materiais locais como matéria prima de 
objetos e geodésicas; desenvolvimento de 
objetos voltados para portadores de 
necessidades especiais; técnicas 
convivenciais. É coordenador do LILD- 
Laboratório de Investigação em Living 
Design. 

 
Profa. Luiza Novaes 

e-mail: lnovaes@puc-rio.br 

Pesquisa experiências e ambientes 

interativos a partir de uma abordagem multi 

e interdisciplinar do design; interfaces 

físicas experimentais, envolvendo temas 

como prática reflexiva, prática no design e 

computação ubíqua; e as possibilidades de 

aplicação da pesquisa em áreas diversas 

como educação, animação, museologia, 

design de interação, artes visuais, e 

saúde/medicina dentre outras. Participa 

como pesquisadora em projetos de diversos 

laboratórios/núcleos, principalmente o 

LIFE- Laboratório de Interfaces Físicas 

Experimentais, o LIDE – Laboratório 

Interdisciplinar Design Educação, o LINC 

Design - Laboratório Linguagem, Interação e 

Construção de sentidos/Design e o NADA – 

Núcleo de Arte Digital e Animação, todos do 

Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. 



 
Profa. Maria Manuela Rupp Quaresma 

e-mail: mquaresma@puc-rio.br 

Pesquisa voltada para os temas ergodesign; 

design centrado no usuário, usabilidade de 

produtos e interação humano-computador; 

design e ergonomia de automóveis; design 

de interação; e tecnologias móveis. 

Atualmente tem duas pesquisas em 

andamento: Design e Alfabetização Digital: 

interferência dos repertórios visuais na 

compreensão e no uso de tecnologias 

móveis; e A Percepção de Affordances nos 

Controles e Artefatos dos Automóveis. É 

pesquisadora do LEUI – Laboratório de 

Ergodesign e Usabilidade de Interfaces. 

 
Prof. Nilton Gamba Júnior 

e-mail:gambajunior@puc-rio.br 

Pesquisa a experiência narrativa, sua 

dimensão interdisciplinar e multimídia. Uma 

investigação teórico-prática em uma 

perspectiva híbrida, incluindo linguagens 

(textual, imagética, híbrida); suportes (web, 

impresso, CD-ROM, vídeo, teatro); fluxos 

(linear, ramificado, sequencial, planar) e 

estímulos sensoriais (imagem, som, tato, 

movimento). É coordenador do Dhis - 

Laboratório de Design de histórias, que se 

dedica a uma reflexão sobre as implicações 

políticas, subjetivas e culturais da 

experiência de contar histórias e a 

responsabilidade e os desdobramentos 

dessas histórias na sociedade e nos 

indivíduos. 

 
Profa. Rejane Spitz 

e-mail: rejane@puc-rio.br 

Pesquisa a Gamificação e Cartografias 

coletivas para cidadania digital em cidades 

inteligentes. Investiga o uso de mídias 

digitais em processos de engajamento cívico 

e construção de cidadania digital no 

contexto das cidades inteligentes, 

explorando temas como narrativas coletivas, 

técnicas de visualização de dados, e 

conhecimento e tomada de decisão  É 

coordenadora do LAE/NAE - para a gestão de 

serviços públicos inteligentes. 

Laboratório/Núcleo de Arte Eletrônica, que 

tem como objetivos promover a reflexão 

sobre a formação de profissionais de Design 

em compasso com as novidades tecnológicas 

introduzidas nos últimos anos na área de 

Design, e desenvolver novas formas de 

comunicação multimidiática. 

 
Profa. Rita Maria de Souza Couto 

e-mail: ricouto@puc-rio.br 

Pesquisa os temas Pedagogia do Design; 

Educação Infantil; Educação Inclusiva; 

Design em Situações de Ensino 

Aprendizagem; e Design em Ambientes 

Digitais. A investigação inclui o 

desenvolvimento de materiais como jogos e 

livro digital bilíngue para crianças surdas e 

ouvintes; de cursos de formação para 

educadores e auxiliares da Educação pré-

escolar; e de livro sobre a Pós-graduação em 

Design no Brasil, dentre outros.  É 

coordenadora do LIDE – Laboratório 

Interdisciplinar Design Educação, voltado a 

estudos sobre o papel da tecnologia e da 

educação nos âmbitos acadêmico, 

organizacional, laboral, social e ambiental, 

englobando ainda a teoria e a prática no 

desenvolvimento de objetos e sistemas de 

informação. 

 
Profa. Vera Lúcia Moreira Nojima 

e-mail: nojima@puc-rio.br 

Desenvolve estudos e pesquisas, 

considerando que Design é um fenômeno de 

linguagem, e trabalhando com as 

imbricações entre Design e as diversas 

vertentes no âmbito das ciências das 



linguagens e da comunicação. Seus temas de 

pesquisa envolvem Design editorial: 

linguagens e leituras de publicações digitais; 

As tipologias da linguagem híbrida do design 

entre a teoria e a prática; Os estudos do 

Design como fenômeno de linguagem: um 

recurso operativo nos processos projetuais; 

e O design do ambiente construído e o 

espaço interior. A proposta é explorar, 

analisar e discutir as dimensões de 

problemas não só no âmbito das 

experiências da leitura como no âmbito das 

estratégias de projetação e do ambiente 

construído. Enfatiza a interdisciplinaridade 

como fundamento da práxis do Design. É 

coordenadora do LabComDesign – 

Laboratório de Comunicação em Design. 

 
Profa. Vera Maria Marsicano Damazio 

e-mail: vdamazio@puc-rio.br 

Pesquisa temas relacionados ao 

envelhecimento saudável; ao Design Social e 

ao Design Emocional. Explora métodos 

qualitativos e dinâmicas de co-design, 

design participativo e design thinking com o 

fim de identificar oportunidades e 

desenvolver projetos para a melhoria da 

qualidade de vida do público idoso. Coordena 

o projeto "PUC-Rio mais de 50", um design 

de serviço que inclui ações projetuais para 

familiarização do idoso com novas 

tecnologias, empreendedorismo e educação 

financeira. É coordenadora do LABMEMO -  

Laboratório Design, Memória e Emoção, 

espaço interdisciplinar de investigação e 

desenvolvimento de produtos e serviços com 

foco no potencial do design para promover o 

exercício pleno da cidadania e o bem viver 

em sociedade.   

 

Educação 

Alícia Bonamino 

e-mail: alicia@puc-rio.br 

GERES 
Estudo Longitudinal da Geração Escolar 

 
Ana Waleska 

e-mail: awm@puc-rio.br 

HISPROF  
Grupo de Pesquisa História da Profissão Docente 

 
Apparecida Mamede 

e-mail: apmamede@puc-rio.br 

JER 
Jovens em Rede 

 
Cristina Carvalho 

e-mail: cristinacarvalho@puc-rio.br 

GEPEMCI 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, 
Museu, Cultura e Infância 

 

Cynthia Paes de Carvalho 

e-mail: cynthiapaesdecarvalho@puc-

rio.br 

GESQ 
Gestão e Qualidade da Educação 

 
Gilda Campos 

e-mail: gilda@ccead.puc-rio.br 

Cooperação e Avaliação em EAD 

 
Isabel Lelis 

e-mail: isabell@puc-rio.br 

GEPPE 
Grupo de Estudos e Pesq. Sobre o Professor e o 
Ensino 

 
Magda Pischetola 

e-mail: magda@puc-rio.br 

FORTEC 
Formação Docente e Tecnologias 

 
Marcelo Andrade 

e-mail: marcelo-andrade@puc-rio.br 

GECEC 
Grupo de Estudos sobre o Cotidiano, Educação e 
Culturas 

 
Marcello Sorrentino 

e-mail: sorrentino@puc-rio.br 

PPANED 
Pesquisa em Antropologia e Educação 

 
Mª Inês Marcondes 

e-mail: mim@puc-rio.br 

Currículo e Prática na Escola em Ciclos 

 
Patrícia Coelho 

e-mail: pcoelho@puc-rio.br 

História, Mídia e Educação 

 
Murillo Brito 

e-mail: murillo-marschner@puc-rio.br 

GPEDS 
"Grupo de Pesquisa em Educação e 
Desigualdades Sociais" 



 
Ralph Bannell 

e-mail: ralph@puc-rio.br 

GEPFE 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Filosofia e 
Educação 

 
Rosália Duarte 

e-mail: rosalia@puc-rio.br 

GRUPEM 
Grupo de Pesquisa em Educação e Mídia 

 
Sonia Kramer 

e-mail: sokramer@puc-rio.br 

INFOC 
Infância, Formação e Cultura 

 
Tânia Dauster 

e-mail: tdauster@puc-rio.br 

“Fundadores” 
Construção da Memória do PPGE/PUC-Rio 

 
Vera Candau 

e-mail: vmfc@puc-rio.br 

GECEC 
Grupo de Estudos sobre o Cotidiano, Educação e 
Culturas 

 
Zaia Brandão 

e-mail: zaiapucrio@gmail.com 

SOCED 
Pesquisa em Sociologia da Educação 

 
Zena Eisenberg 

e-mail: zwe@puc-rio.br 

GRUDHE 
Grupo Desenvolvimento Humano e Educação 

Letras 
Adriana Nóbrega 
e-mail adriananobrega@puc-rio.br 

(i) Identidade e ensino: análise da prática 
discursiva avaliativa na socioconstrução de 
conhecimento pedagógico 
(ii) Práticas discursivas e avaliação na 
construção de sentidos em contextos 
pedagógicos e profissionais 

 
Cilene Rodrigues 
e-mail: crodrigues@puc-rio.br 

Desordens da Linguagem em face de 

transtornos mentais 

 
Erica dos Santos Rodrigues 
e-mail: ericasr@puc-rio.br 

1) Processamento da escrita - aspectos 
cognitivos e metacognitivos: um estudo 
com alunos universitários. 
2) Compreensão multimodal e leitura de 
gráficos: um estudo psicolinguístico 

 
Leticia Maria Sicuro Corrêa 
e-mail: lscorrea@puc-rio.br 

(i) Comprometimentos da linguagem e sua 
relação com transtornos de atenção e e o 
espectro do autismo (investigação 
experimental com crianças em idade 
escolar)  
(ii) Aquisição da língua materna - 
investigação experimental com crianças a 
partir de 18 meses.  
(iii) Processamento da linguagem por 
adultos: interpretação de formas 
pronominais e elipses 

 
Márcia Amaral P. Martins 
e-mail: mmartins@puc-rio.br 
 

Adaptações de clássicos da literatura para o 
público jovem 

Psicologia Andrea Seixas Magalhães  
e-mail: andreasm@puc-rio.br 

Fratria e rede familiar: modos de vinculação 
na clínica social com famílias 

 
Daniel Correa Mograbi 
e-mail: danielmograbi@puc-rio.br 

Crenças perfeccionistas sobre emoções: um 
estudo transcultural 
Adaptação e validação brasileira da terapia 
de estimulação cognitiva para demência 
PIBITI - Desenvolvimentos de novos 
paradigmas para a avaliação do 
monitoramento de erros e processamento 
emocional na demência 

 
Helenice Charchat Fichman 
e-mail: hcfichman@puc-rio.br 

Estudo de evidências de validade de novas 
tecnologias para avaliação e treino de 
funções cognitivas e atividades de vida 
diária em idosos 

 
Jean Carlos Natividade 
e-mail: jeannatividade@puc-rio.br 

Construção de uma medida implícita para 
avaliar neuroticismo 
Elaboração de um teste implícito para 
avaliar os cinco grandes fatores de 
personalidade 
O amor apaixonado como um mecanismo 
para gerar descendentes: teste de uma 
hipótese evolucionista por meio de medidas 
implícitas 

mailto:mmartins@puc-rio.br


 
Jesus Landeira Fernandez 
e-mail: psidir@puc-rio.br 

Ansiedade e memória: níveis de p-
CREB/CREB e CaMKII hipocampais em ratos 
cariocas adultos 
O “insight” implícito em pacientes com 
transtorno bipolar 
PIBITI - Software de avaliação dinâmica e 
intervenção cognitiva das funções 
executivas para computadores e plataforma 
Web: o jogo das cartas mágicas 

 
Juliane Callegaro Borsa 
e-mail: juliborsa@gmail.com 

Fatores de risco e de proteção para saúde 
mental em jovens universitários 
Indicadores de comportamentos agressivos 
infantis no desenho da figura humana 

 
Junia de Vilhena 
e-mail: vilhena@puc-rio.br 
 

Corpo , imagem e sofrimento psíquico 

 
Luciana Fontes Pessoa 
e-mail: pessoalf@gmail.com 
 

Trajetórias de desenvolvimento: metas e 
práticas de cuidados em diferentes tipos de 
famílias do Rio de Janeiro 

 
Marcus André Vieira 
e-mail: mav@litura.com.br 
 

A voz e os limites: sobre a alteridade e o 
corpo na psicanálise 

 
Maria Helena Rodrigues Navas 
Zamora 
e-mail: zamoramh@gmail.com 

Direitos humanos e sistema de garantias de 
direitos 
O racismo e seus efeitos 

 
Maria Isabel de Andrade Fortes 
e-mail: mariaisabelfortes@gmail.com 

A presença do corpo na clínica psicanalítica 
atual: um estudo sobre a hipocondria 

 
Monah Winograd 
e-mail: monahwinograd@icloud.com 
 

A pulsão de morte contra a pulsão de morte 
e a negatividade necessária 

 
Terezinha Feres Carneiro 
e-mail: teferca@puc-rio.br 

Parentalização e conjugalidade: 
repercussões da inversão geracional 

Teologia  

Abimar Oliveira de Moraes 

e-mail: abimar@puc-rio.br  

 

Cesar Augusto Kuzma 

e-mail: ckuzma@puc-rio.br  

 

Joel Portela Amado 

e-mail: joel_amado@uol.com.br  

 
 

Leonardo Agostini Fernandes 

e-mail: laf2007@puc-rio.br 

 

 
 

 
Lúcia Pedrosa de Pádua 
e-mail: lpedrosa@puc-rio.br 

 

 
Luís Corrêa Lima 
e-mail: lclima@puc-rio.br 

 

 
Luiz Fernando Ribeiro Santana 
e-mail: l.fernando2250@gmail.com 

 

 
Maria Clara L. Bingemer 
e-mail: agape@puc-rio.br 

 

 
Maria de Lourdes Corrêa Lima 
e-mail: mllima@puc-rio.br 

 

 Maria Tereza de Freitas Cardoso  

 
Waldecir Gonzaga 
e-mail waldecir@hotmail.com 
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