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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO  

MODALIDADE A (ALUNO PROPONENTE) 
 

18º PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

SESSÃO I – CARACTERIZAÇÃO 

 

NOME: Luiz Pinheiro de Lima 

RA: 11514855 

CURSO: Psicologia 

PERÍODO: 5°Periodo 

LINK LATTES: 

Telefone: (31) 997780805 E-mail: luizpinheiro94@gmail.com 

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Iracy Sansão n°230 

 

SESSÃO II – APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

TÍTULO DO PROJETO: TRAVESTIS EM SITUAÇÃO DE RUA:RESISTÊNCIA 

CORPORIFICADA, VULNERABILIDADES E DESAFIOS PARA INCLUSÃO SOCIAL 

CURSO AO QUAL ESTÁ VINCULADO: PSICOLOGIA; SOCIOANTROPOLOGIA E 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

PALAVRAS-CHAVE (TRÊS): TRAVESTIS; RESISTÊNCIA E INCLUSÃO 

 

RESUMO – Apresentar informações essenciais para o entendimento da proposta - objetivos, relevância 

acadêmica e impacto na comunidade externa, público-alvo, principais ações e resultados esperados. O 

texto deverá ter, no máximo, 500 palavras 

 

Este projeto de iniciação busca compreender quais discursos ideológicos aos quais as travestis estão 

inseridas, como são suas vivências enquanto moradora de rua, a exclusão e resistência grupal. O estudo 

visa compreender as vulnerabilidades que este grupo enfrenta pela segregação social, através de 

pesquisa de campo no centro de BH e visitar ONGs de acolhimento a travestis, e por fim fazer uma 

análise profunda na sociedade para garantir inclusão deste grupo no tecido social, garantindo sua 

identidade, digmidade e segurança. Trata-se de um estudo crítico-investigativo, utilizando de pesquisa 

materialista-histórica e de campo em busca de reflexões acerca da temática., buscando compreender a 

exclusão vivenciada e como ocorre o processo de inclusão(direitos, serviços oferecidos pelo governo 

estadual/municipal, ONGs), tendo como público alvo travestis da região central de Belo Horizonte em 

situação de rua. O resultado esperado para essa pesquisa é compreender os processos de inclusão 



  

oferecidos pelo governo e pos ONGs, buscando otimizar e favorecer o bem-estar biopsicossocial deste 

grupo. 

ÁREA DO CONHECIMENTO – Apontar em qual área do conhecimento mais se encaixa a Pesquisa 

de Iniciação Científica em questão: 

 

x Ciências sociais 

 Ciências exatas e engenharias 

x Ciências biológicas e Saúde 

 

 
 

Áreas Temáticas Integradoras: selecione uma ou mais opções 

 

x I - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 

x II - ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO 

 III - MEIO AMBIENTE 

x IV - DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO SOCIAL 

 V - INDÚSTRIA E NEGÓCIOS 

 VI – URBANIZAÇÃO 

 VII - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

Agendas externas: 

 

 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

 

 1. Erradicação da Pobreza x 10. Redução da Desigualdade 

 
2. Fome Zero e Agricultura 

Sustentável 
 

11. Cidades e Comunidades 

Sustentáveis 

x 3. Saúde e Bem-Estar  12. Consumo e Produção Responsáveis 

 4. Educação de Qualidade  
13. Ação Contra a Mudança Global do 

Clima 

x 5. Igualdade de Gênero  14. Vida na Água 

 6. Água Potável e Saneamento  15. Vida Terrestre 

 7. Energia Limpa e Acessível x 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes 

 
8. Trabalho Decente e 

Crescimento Econômico 
 

17. Parcerias e Meios de 

Implementação 

 
9. Indústria, Inovação e 

Infraestrutura 
  

 



  

 Justificativa: O projeto visibiliza um conhecimento acerca do bem-estar das 

travestis, quais medidas que as ONGs e o governo acionam para garantir a inclusão no 

tecido social e a redução da desigualdade. 

 

 

 - Desafios do Planejamento Estratégico de BH 2030 

 

 

1. Belo Horizonte como município 

de muito alto desenvolvimento 

humano 

 
5. Cidade resiliente e ambientalmente 

sustentável 

 
2. Economia municipal em 

contínuo crescimento sustentável 
x 

6. Cidade em que se vive mais, com 

saúde, segurança e educação de 

qualidade 

x 
3. Cidade sem miséria, inclusiva e 

com moradia digna para todos 
 

7. Belo Horizonte com gestão 

transparente, compartilhada e de 

excelência. 

x 

4. Cidade compacta, integrada, 

inclusiva e conectada com 

mobilidade sustentável 

  

 

 Justificativa:  Promovendo-se uma análise acerca das vivências enfrentadas 

cotidianamente é possível estabelecer hipóteses para a devida inclusão social, redução 

da desigualdade, garantir a segurança e saúde para esta comunidade. 

 

 

RESULTADOS – Descreva brevemente como o projeto tangibilizará as áreas que selecinou e como 

seria possível medir o impacto nas metas marcadas acima. O texto deverá ter, no máximo, 500 palavras 

 

O projeto abodará com firmeza as vivências relatadas afim de se garantir a devida valorização 

do indivíduo e sua identidade, conhecer medidas que órgãos municipais adotam para garantir 

os direitos das travestis, aspectos biopsicossociais, igualdade de gênero e a promoção da 

diversidade.  

 

SESSÃO III – PROJETO 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA –  

 

JUSTIFICATIVA 

 A pesquisa propende uma análise de extrema relevância para a área acadêmica, em 

razão de uma desigualdade refente ao travestismo por abranger a vivência social e 

realizar a sintetização de tal fenômeno. 

OBJETIVOS 

 

O projeto tenciona e legitima a resistência da comunidade em situação de rua, tais 

como analisar discursos ideológicos afim de promover uma desconstrução no tecido 



  

social, promulgar recortes em ONGs de acolhimento através de visitação, uma 

dissecação das vivências relatadas para promover uma redução da desigualdade e 

garantir sua identidade e direitos. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Partindo de uma análise mais ampla acerca da temática, as travestis enquanto 

sujeitos sociais extão expostas por questões sociais, como observado por Sérgio 

Carrara em seu artigo "tá lá o corpo estendido no chão..." tais como processos 

segregatórios com destaque para o preconceito e a transfobia(Ricardo William 

Guimarães em População LGBT em situação de rua: uma realidade emergente em 

discurssão).As questões sociais neste grupo se constitui de forma desmobilizante, 

tornando-as invisíveis socialmente e fragilizadas, com maior risco de sofrimento 

psicólogico( Percepções acerca da condição de vida e vulnerabilidade de à saúde de 

travestis-saúde em debate;Sylvia Maria Godoy). O contexto enquanto moradoras de 

rua indica-se urgência na promoção de saúde e o pleno exercício da cidadania, 

ocasionando-se uma agregração identitária e transformação do corpo junto a 

população. Com sua integridade e didnidade respeitadas e sua devida inclusão com 

a total aceitação social de sua individualidade enquanto travestis(Transexuais e 

TRavestis:Gênero, Censura e Resistência;Marta Regina). 
 

METODOLOGIA 

 A devida aplicação temporal da metodologia afim de se estabelecer uma excelência 

observatorial: 

-faze um mapeamento da área de agrupamento de travestis 

-Localizar ONGs que objetifica o acolhimento a tal comunidade 

-Contactar órgãos municipais  

-Fazer visitação e entrevistas afim de se projectar vivências 

-Verificar quais medidas as ONGs e órgãos municipais adotam para a devida inclusão 

_Verificar aspectos biopsicossociais e ideológicos através dos relatos auscultados  

_Identificar uniformidades pertinaciais enquanto coletivização social 

 

PRODUTOS ESPERADOS - resultados possíveis, aplicações e impactos 

Em decorrência do reconhecimento e dissecção dos relatos vivenciados pelo grupo  

espera-se: 

-compreender as elocuções ao qual estão inseridas,  

-ampliar medidas governamentais para a inclusão identitária sodalicional  

-intensificação de aspectos biopsicossociais  

-enternecer a temática no âmbito acadêmico. 
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PLANO DE TRABALHO - alunos e professores (9 meses) 
    O palnejamento para a produção do projeto proscrito acima, acentua-se: 
Visitação a Ongs 
Procurar entidades da Prefeitura 
Encontro de representantes de Ongs 



  

Visitação a albergues para Travestis 
Visitação a Casas de apoio a Travestis 
Mapeamento da região central de BH 
Visitação a travestis em situação de rua 
Análise do material recolhido 

 

 

CUSTOS – Estime os gastos envolvidos no desenvolvimento da Pesquisa, lembrando que o valor 

máximo é de R$ 1.100,00. Caso exista outras fontes por exemplo parceria com outras instituições, favor 

especificar 

 

CUSTOS  
detalhamento complete do recurso solicitado 

VALOR ESTIMADO 

Passagem de ônibus em BH                             R$500,00 

livros R$200,00 

Xerox/impressão R$ 100,00 

Gravador de voz R$200,00 

 

  



  

 

SESSÃO IV – CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA – Este cronograma é somente um esboço para planejamento das entregas do projeto. Marcos são entregas ou grupos de entregas, momentos 

que demarcam etapas. 

 

MARCO ATIVIDADES 
2017 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 

 Visitação a Ongs x         

 Procurar entidades da Prefeitura x         

 Encontro de representantes de Ongs  x        

 Viitação a albergues para Travestis   x       

 Visitação a Casas de apoio a Travestis   x       

 Mapeamento da região central de BH    x      

 Visitação a travestis em situação de rua     x x x   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 


