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ST 01 - Título: Sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos: Avanços e 

Desafios 

Proponentes: Hernani Ciro Santana, Adriana de Oliveira L Coelho, Dayane 

Gonçalves Ferreira 

Ementa: Debater os aspectos de sustentabilidade e efetividade da gestão dos 

resíduos sólidos. Temas como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

experiências de inclusão de catadores de materiais recicláveis, resíduos 

agronegócios e biogás, planos de gerenciamento de resíduos sólidos e 

logística reversa. 

 

ST 02 - Título: Experiências Inovadoras na Educação 

Proponentes: Cristiane Mendes Netto 

Ementa: Essa temática tem como objetivo reunir relatos de experiências 

inovadoras desenvolvidas na educação. Espera-se com esse espaço 

proporcionar trocas de experiências e reflexões sobre estratégias, 

metodologias e recursos tecnológicos que podem ser utilizados para apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem contemporâneo. 

 

ST 03 - Título: Engenharia presente e futuro: desafios acerca da inovação, 

competitividade, qualidade, desenvolvimento social e sustentabilidade 

Proponentes: Dayane Gonçalves Ferreira, Rondinelly Geraldo 

Pereira, Hernani Ciro Santana 



Ementa: O cenário atual da engenharia, cada vez mais competitivo e dinâmico, 

requer práticas inovadoras de seus profissionais para que eles se estabeleçam 

e destaquem no mercado. Sendo assim, esta sessão temática tem como 

objetivo promover vasta troca de experiências entre profissionais, estudantes e 

pesquisadores por meio de trabalhos que discutam os desafios vivenciados na 

engenharia no presente e futuro, que exige cada vez mais qualidade e 

competitividade, desenvolvimento e sustentabilidade, bem como a promoção 

do desenvolvimento social. Espera-se contribuições acerca do ambiente 

construído no âmbito das cidades, abordando Gestão e Planejamento urbano, 

Mobilidade, Saneamento, Habitações, Ciência e Tecnologia de materiais de 

construção, Conforto ambiental, Eficiência energética, Desenvolvimento 

sustentável, Qualidade de projetos e Tecnologia de sistemas e processos 

construtivos. 

 

ST 04 - Título: Saúde, medicalização e medicamentalização 

Proponentes: Layla Dutra Marinho Cabral 

Ementa: Diversas mudanças culturais, epidemiológicas e no sistema de saúde 

do Brasil estão associadas aos processos de medicalização (conjunto de 

mecanismos que levam a tornar médicos certos eventos ou problemas da vida 

cotidiana) e medicamentalização (uso de medicamento de modo exacerbado). 

Tais fatores promovem aumento da demanda espontânea por atenção à saúde, 

bem como de medicamentos para todos os tipos de problemas, queixas, dores 

e incômodos. Sendo assim, a proposta da sessão é discutir acerca do processo 

de atuação cotidiana de profissionais da saúde, do uso de medicamentos, dos 

impactos promovidos na saúde da população, assim como da educação em 

saúde. 

 

ST 05 - Título: Integração Ensino – Serviço - Comunidade 

Proponentes: Ayla Norma Ferreira Matos 

Ementa: A formação de profissionais comprometidos com a realidade e com 

capacidade de refletir criticamente sobre as práticas de saúde, é ainda um 

desafio para as instituições de ensino superior. Esta sessão temática tem como 

propósito refletir sobre a integração ensino-serviços de saúde-comunidade, por 

meio de apresentações de estudos, pesquisas, trabalhos, projetos de extensão 

e relatos de experiência, onde teremos oportunidades de ampliar o diálogo, 

identificar as expectativas, possibilidades, limites e desafios para esta 

integração. Neste contexto, é necessário buscar novos pactos que visem 

aproximar, ainda mais, esses atores, em prol de qualificar os estudantes e 

profissionais para atuação no Sistema Único de Saúde e, garantir qualidade na 

atenção à saúde. 

ST 06 - Título: Psicologia/Psicanálise: teorias e práticas 

Proponentes: Eliene Nery Santana Enes, Libia Monteiro Martins 

Ementa: Esta sessão temática dialoga na interface da Psicologia/Psicanálise 

com educação e saúde, trabalhando temas relacionados às subjetividades, 



diversidade e inclusão, sintomas contemporâneos da infância e da 

adolescência. Espaço para discussão de relatos de experiência, das práticas 

da clínica-escola e de pesquisas concluídas ou em andamento. 

 

ST 07- Título: Vigilância em saúde e território: um olhar holístico sobre os 

determinantes sociais 

Proponentes: Leonardo Oliveira Leão e Silva 

Ementa: No estabelecimento de diagnósticos de condições de vida e de 

situação de saúde, os elementos constitutivos da vida social nos diversos 

lugares são listados e tratados como conteúdos desarticulados do território. 

Esta sessão temática propõe uma discussão que vai ao encontro do 

reconhecimento da dinâmica social, hábitos e costumes para a adequada 

determinação do processo saúde-doença, utilizando-se as ferramentas 

fornecidas pela epidemiologia. Tal ação possibilita a determinação de 

vulnerabilidades para a saúde humana, originadas nas interações de grupos 

sociais em determinados espaços geográficos. 

 

ST 08- Título: Territórios e territorialidades em saúde 

Proponentes: Maria Terezinha Bretas Vilarino 

Ementa: Esta sessão propõe a apresentação e discussão de estudos e 

pesquisas relacionadas aos territórios e territorialidades da saúde, incluindo: 

discussão sobre conceitos de saúde/doença, práticas de saúde, percurso e 

histórias do processo de institucionalização da saúde pública no Brasil, entre 

outros temas afins. A temática da saúde pública no Brasil só recentemente tem 

sido estudada numa vertente territorial. Ao situarmos o perfil territorial em 

saúde, tencionamos focar não apenas a estrutura geográfica territorial, mas o 

território vivido, marcado pela ação humana. Assim o processo de 

territorialização da saúde engloba noções de territorialidade que representam 

as relações políticas, econômicas e sociais e culturais expressas dentro do 

território. Assim, a compreensão do processo histórico e de territorialização da 

saúde pública, das políticas concernentes a esse processo e das 

territorialidades a ele vinculadas, podem revelar novos entendimentos teóricos 

e práticos nesse campo. 

 

ST 09 - Título: Compostos Bioativos: Inter relação saúde e doença 

Proponentes: Paula Louisy Portella Werneck 

Ementa: É inquestionável o papel da dieta e dos alimentos na manutenção da 

saúde e na redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. Estudos 

epidemiológicos demonstram que o aumento do consumo de alimentos de 

origem vegetal influencia positivamente a saúde, enquanto estudos in vitro e in 

vivo em modelo animal elucidam os mecanismos pelos quais compostos 

bioativos não nutrientes, presentes nos alimentos, atuam na manutenção da 

saúde e na redução do risco de doenças. Desta forma, trabalhos que 



contemplem esta temática possuem papel relevante para promoção de saúde e 

prevenção de agravos. 

 

ST 10 - Título: Inovação em Saúde: Aspectos Epidemiológicos, Clínicos e 

Diagnósticos das Doenças Endêmicas na Região Vale do Rio Doce 

Proponentes: Pedro Henrique Ferreira Marcal 

Ementa: Demonstrar como o conhecimento epidemiológico e clínico pode 

contribuir para o controle de doenças historicamente endêmicas na região 

Leste de Minas Gerais. A pesquisa pode contribuir para proposição de políticas 

públicas que melhorem a condição de indivíduos afetados pelas doenças, além 

de permitir a implantação de novas propostas de diagnóstico inovadores 

através de testes específicos relacionados á biologia molecular e imunologia. 

Esta sessão visa a discussão e reflexão de temas como: diferentes formas de 

pensar saúde; como promover a saúde; o modelo biomédico e a determinação 

social da doença; a influência das relações sociais na constituição dos modelos 

de saúde e sobre as diferentes formas de pensar o processo saúde-doença; 

alinhamento dos aspectos sociais à questões clinicas e diagnósticas da região 

do Vale do Rio Doce, estabelecendo a relação existente entre a organização e 

cultura social com o processos que levam a manutenção da endemia de 

determinadas doenças. 

 

ST 11 - Título: Psicologia social, saúde e trabalho 

Proponentes: Tandrecia Cristina de Oliveira, Omar de Azevedo Ferreira 

Ementa: Esta sessão temática objetiva discutir e refletir sobre pesquisas, 

artigos e trabalhos relacionados a temas que abarquem a psicologia nos 

campos social, da saúde e do trabalho, e sua interface com as demandas da 

sociedade moderna. 

 

ST 12 - Título: Saúde Coletiva: atuação interdisciplinar 

Proponentes: Vanessa Loyola Lopes, Geane Alves Dutra, Anaile Duarte 

Toledo Martins 

Ementa: Ementa: Esta sessão temática se propõe à apresentação de trabalhos 

interdisciplinares em algum dos três níveis de atenção à saúde: Primária, 

Secundária ou Terciária. O objetivo é fomentar a discussão integrada da saúde, 

articulada dentro do Sistema Único de Saúde - SUS; utilização de metodologias 

ativas e inovadoras em educação popular em saúde e a integração ensino-

serviço-comunidade. 

 

ST 13 - Título: A saúde em pauta: discussões teóricas e práticas em seus 

diversos níveis de atenção 

Proponentes: Flavia Rodrigues Pereira, Monica Valadares Martins, Lilian 

Costa e Silva 

Ementa: O campo da saúde abarca discussões interdisciplinares e 

metodológicas para além das questões assistenciais e individuais. Trata-se de 



um campo rico de perspectivas territoriais, contextualizadas em aspectos 

sociais, culturais, econômicos e educacionais que transitam nas diversos níveis 

de atenção: primário, secundário e terciário. Assim, tal sessão oportuniza o 

debate das diversas circunstâncias em que se observa a produção de saúde a 

partir de estudos teóricos e/ou práticos que culminem em ações de educação 

em saúde, de práticas assistenciais, de pesquisas e de envolvimento com a 

comunidade. 

 

ST 14 - Título: Gênero e diversidade sexual: direito, educação, movimentos 

sociais, sujeitos e processos 

Proponentes: Edmarcius Carvalho Novaes, Vanrochris Helbert Vieira 

Ementa: Os estudos sobre as diferenças sexuais, de caráter interdisciplinar, 

abordando perspectivas culturais, sociais e históricas, discutem 

(re)configurações sobre temáticas envoltas às questões da sexualidade, do 

feminismo, saúde, direitos reprodutivos, políticos, geracionais, familiares, 

laborais, homossexualidades, identidades, subjetividades, comunicação e 

violências. O objetivo desta sessão temática é provocar debate sobre a 

pertinência desse campo, ampliando contribuições sobre os estudos das 

relações de gênero e sexualidade, a partir de recortes epistemológicos que 

envolvem classe, etnia, aspectos comunicativos – mídia e arte e as relações de 

imaginários e estereótipos, a partir das subjetividades das inter-relações sociais 

e de movimentos sociais, urbanos e rurais, que pautem demandas afetas. 

 

ST 15 - Título: Educação e Território. 

Proponentes: Maria Celeste Reis Fernandes de Souza, Andrea Cecilia 

Moreno 

Ementa: Esta sessão temática tem como propósito refletir sobre as relações 

que se estabelecem entre Educação e Território: políticas públicas da 

educação local (tendo como referência o global); processos de exclusão e 

inclusão educacional; relações educativas em espaços escolares e não 

escolares; relação entre educação e migração; projetos e programas 

educacionais; educação do campo; educação e movimentos sociais; gestão 

educacional e análise de fenômenos diversos que desafiam gestores e 

pesquisadores do campo da educação em suas articulações com o território 

(analfabetismo, alfabetismo, infância, juventude, acesso e permanência na 

escola, empoderamento de pessoas e grupos, relações étnicas, raciais, 

geracionais e de gênero, resultados de avaliações sistêmicas). 

 

ST 16 - Título: Educação Ambiental 

Proponentes: Thiago Martins Santos 

Ementa: Atualmente, vemos acontecer uma diversidade de práticas educativas 

para o meio ambiente em vários espaços: universidades, escolas, igrejas, 

parques, associações de bairro, empresas, meios de comunicação de massa, o 

que evidencia a multiplicidade de contextos e de possibilidades teórico-



metodológicas da educação ambiental. No âmbito da academia, é notável o 

aumento do número de pesquisas e a realização de importantes debates que 

tomam a educação ambiental como tema. Assim, visando colaborar com esse 

movimento da educação ambiental, esta sessão temática pretende reunir 

trabalhos de estudantes de graduação e pós-graduação, professores de 

educação básica e de ensino superior, pesquisadores, gestores ambientais e 

demais interessados em socializar e problematizar práticas e pesquisas em 

educação ambiental. 

 

ST 17 - Título: Territórios da Arte: Sujeitos e práticas interdisciplinares 

Proponentes: Valdicelio Martins dos Santos 

Ementa: A contemporaneidade traz, no seu bojo, a percepção de um espaço 

territorial que articula o geográfico e o simbólico. Nesse viés, a presença de 

percepções particulares e identitárias se fazem visíveis e se relacionam, 

trazendo convergências e contradições. Meio Ambiente, culturas e identidades 

se deslocam, superando os limites do tempo e do espaço. É sob esta ótica que, 

propomos para esta sessão temática, o estudo da Arte como área do 

conhecimento, de caráter interdisciplinar, em um constante diálogo com todas 

as expressões artísticas, mostrando que à Educação, à Arte e à Cultura 

sempre estiveram presentes nas sociedades e em todas as civilizações, 

norteando e identificando muitas delas. Ainda, esta sessão destina-se a todas 

as áreas que utilizam da arte como instrumento metodológico para o sucesso 

de suas atividades, para que haja um diálogo constante entre os sujeitos e 

suas práticas. 

 

ST 18 - Título: Estudos em educação física: saúde, prática pedagógica, 

esporte e lazer 

Proponentes: William Vieira Carrijo, Dângelo Salomão Augusto 

Ementa: Esta sessão temática tem como propósito refletir sobre os estudos e 

discussões voltados para o campo da Educação Física, abordando as áreas de 

atuação e intervenção na saúde, na docência, no esporte e no lazer. 

 

ST 19 - Título: ConVIVÊNCIA: Arquitetura e Cidades, vivenciando a arquitetura 

das cidades 

Proponentes: Ilara Rebeca Duran de Melo 

Ementa: Cada vez mais a arquitetura e urbanismo trabalha a reflexão entre o 

olhar do arquiteto perante o ambiente construído, e a busca do homem através 

da interpretação da cidade. Diante disto esta sessão temática busca a troca de 

“vivências” entre estudantes e profissionais de diversas áreas, uma vez que 

todos habitam as cidades. Discussões sobre, ambiente urbano, acessibilidade, 

transporte, mobilidade, produção do espaço, conforto ambiental, 

pertencimento, psicologia ambiental e arquitetura eventual. 

 

ST 20 - Título: Agronegócio: cadeias produtivas 



Proponentes: Maykon Dias Cezário 

Ementa: O Brasil é uma superpotência mundial na produção agropecuária e 

isso reflete em todos os setores econômicos, na exportação e no PIB. As 

diversas atividades que estão ligadas à produção e comercialização de 

produtos da agricultura e pecuária podem ser discutidas neste simpósio. Esta 

sessão temática tem o objetivo também de discutir as tecnologias empregadas 

pelo setor agrícola, as perspectivas de avanço e a troca de experiências campo 

e academia. 

 

ST 21 - Título: Inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional 

Proponentes: Rossana Cristina R Morais, Imirene Lodi dos Santos 

Ementa: É notória a importância da iniciativa empreendedora para o 

desenvolvimento social e econômico. Vetores de mudança como a estrutura 

demográfica, o fenômeno da globalização, o desenvolvimento das tecnologias 

de informação e comunicação são alguns dos diversos fatores que vêm 

transformando a sociedade e gerando oportunidades para o desenvolvimento 

de negócios ou produtos inovadores, que atendam às demandas emergentes 

da sociedade contemporânea. A atividade empreendedora deve ser 

meticulosamente planejada, de modo que os riscos sejam avaliados e as 

estratégias competitivas sejam elaboradas. A capacidade inovadora deve estar 

associada ao espírito empreendedor, que envolve coragem, determinação, 

muito esforço pessoal e comprometimento. Neste sentido, propomos a sessão 

temática Inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional com o 

objetivo de promover uma discussão interdisciplinar sobre a relação entre a 

inovação e o empreendedorismo com o desenvolvimento regional. 

 

ST 22 -Título: Direito e Religião 

Proponentes: André Rodrigues Santos 

Ementa: Analisar os diferentes diálogos entre o Direito e as Ciências da 

Religião na perspectiva de encontrar possíveis caminhos para o combate à 

intolerância religiosa. 

 

ST 23 -Título: Território da Mineração: aspectos históricos, socioeconômicos, 

culturais, técnicos e jurídicos 

Proponentes: Diego Jeangregorio Martins Guimaraes, Haruf Salmen 

Espindola, Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Ementa: O objetivo é discutir aspectos históricos, socioeconômicos, culturais, 

técnicos e jurídicos vinculados a atividade mineradora, bem como as temáticas 

vinculadas às relações entre território, ambiente e ecologia; relações entre 

território, nação e natureza; concepção e atitude em relação à natureza, 

percepções sobre o mundo ao redor e fixação de significados sobre 

procedimentos regulatórios, estrutura de poder e processos decisórios; 

interesse econômico, desigualdade e vulnerabilidade social; economia, 

movimentos sociais, cidadania e direito; formação histórica do território, nos 



aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos e culturais da ocupação e 

exploração, impactos cumulativos das atividades econômicas e assentamentos 

humanos. Questões relativas a tutela ambiental, medidas jurídicas, políticas e 

institucionais dos diferentes atores, ordenamento do território, desastres, riscos 

e incertezas, gestão de risco, segurança do trabalho, questões da gestão 

ambiental empresarial. 

 

ST 24 -Título: O direito dos refugiados 

Proponentes: Felipe Miranda dos Santos, Diego Jeangregorio Martins 

Guimaraes 

 Ementa: A contemporaneidade tem sido marcada por uma série de fluxos 

populacionais decorrentes da erosão do conceito de soberania absoluta, 

aliadas à necessidade de se garantir ao indivíduo, plenas condições de 

dignidade e liberdade, sobretudo, quando contrastados com fenômenos 

cosmopolitas, a exemplo do terrorismo de base religiosa e a crise de 

legitimidade de blocos regionais. Assim, crises humanitárias de toda natureza, 

como guerras, desastres e perseguições, têm feito com que determinadas 

comunidades se desloquem para outro Estado na busca de condições mínimas 

de existência. E a partir da preocupação da comunidade internacional em 

garantir tais condições, é que se insere o instituto do refúgio, como instituto que 

orienta os Estados a implementarem uma política humanitária de acolhimento a 

tal grupo de deslocados. Nesse contexto, a presente sessão temática pretende 

discutir a dinâmica e os conceitos fundamentais acerca das normativas 

internacional e doméstica da condição de refugiado. 

 

ST 25 -Título: O direito ao corpo sob a perspectiva do biodireito 

Proponentes: Fernanda Teixeira Saches Procopio 

Ementa: A existência de uma sociedade plural atrelada às inovações sociais e 

tecnológicas contribuem para a necessária discussão acerca do direito ao 

corpo e sua interface ao biodireito. O reconhecimento do direito ao corpo 

implica em traçar os limites de disposição do mesmo de modo interdisciplinar, 

alcançando os efeitos jurídicos a partir dos avanços da medicina. A proposta 

visa refletir sobre: Os direitos humanos dos pacientes. Conceito de vida: 

fundamentos legais e biológicos. O paciente face à bioética e ao biodireito: 

Direitos e vulnerabilidade. Ortotanásia. Eutanásia. Suicídio assistido. Diretivas 

Antecipadas de Vontade. Extubação Paliativa. Comércio de tecidos e órgãos 

humanos. Venda de óvulos e doação temporária do útero. Reprodução 

assistida: Inseminação e fertilização artificial. Doação voluntária e compulsória 

de órgãos. 

 

ST 26 -Título: Poder Judiciário, Minorias e Efetivação dos direitos humanos 

Proponentes: Islane Archanjo Rocha, Edmarcius Carvalho Novaes 

Ementa: Pretende-se discutir nesta sessão temática as vulnerabilidades e as 

violações de direitos humanos em seus diversos âmbitos, abrangendo 



questões afetas às minorias à luz da construção e efetivação dos direitos 

humanos. Ademais, propicia-se a análise dos temas em face do papel do 

Poder Judiciário como possível campo para a efetivação desses direitos. 

 

ST 27 - Título: Direitos humanos e políticas públicas 

Proponentes: Kamila Soyer Guimarães, Sara Edwirgens Barros Silva 

Ementa: Esta temática visa proporcionar por meio de debates e 

questionamentos a reflexão científica sobre a efetivação e universalização dos 

direitos humanos, através de políticas públicas. Tornando-se imprescindível 

discussões que ressaltem a urgência em se criar instrumentos sociais e 

institucionais que viabilizem a efetivação dos direitos humanos de todo e 

qualquer cidadão, de maneira que a sociedade civil possa ter garantido o pleno 

exercício de seus direitos, através das políticas públicas. Proporcionando desta 

forma, o debate em torno da implementação e democratização, considerando 

que a construção de uma institucionalidade democrática, pressupõe o diálogo 

entre governo e sociedade, de forma plural, justa e eficaz no que tange aos 

direitos humanos e sua equidade e isonomia sócio-política. 

 

ST 28 - Título: Segurança Pública e Território 

Proponentes: Mauro Augusto dos Santos 

Ementa: No Brasil, o aumento da criminalidade verificado nas últimas décadas 

tem levado a população a experimentar também um aumento da sensação de 

insegurança. Com isso, a questão da segurança pública tem sido um tema 

central na agenda política brasileira, tendo em vista que os já muitos altos 

índices de criminalidade ainda assim apresentam uma tendência para o 

crescimento. Nesta sessão temática pretende-se discutir a questão da 

segurança púbica com ênfase em políticas públicas de prevenção da 

criminalidade e de combate ao tráfico de drogas; populações vulneráveis a 

violência; a juventude enquanto vítima e autora da violência; políticas públicas 

de combate de drogas; e violência contra a mulher. 

 

ST 29 -Título: Território, Narrativa e Cultura 

Proponentes: Patricia Falco Genovez 

Ementa: A complexidade da realidade atual tem redimensionado as leituras 

acerca dos Estudos Territoriais e tem demandado uma postura cada vez mais 

interdisciplinar. Numa perspectiva mais subjetiva o conceito de Território tem 

estreitado os laços com as memórias (individuais e coletivas), suasrespectivas 

narrativas e práticas culturais. Nesse sentido, buscaremos refletir nesta sessão 

temática o território que emerge da intrínseca relação entre o individual e o 

social, o local e o global, o subjetivo e o intersubjetivo, abarcando temáticas 

variadas dentre as quais podemos destacar: a formação histórica do território, 

as dimensões humanas do urbano, a memória e o patrimônio, moradia, 

erradicação de assentamentos, reintegração de posses, deslocamentos 



espaciais (migrações) e demais temáticas que envolvam o ser humano e as 

suas territorialidades. 

 

ST 30 - Título: Migrações Internacional e seus desafios na contemporaneidade 

Proponentes: Sueli Siqueira, Sandra Nicoli, Devani Tomaz Domingues 

Ementa: Os movimentos migratórios, ao longo da história, promoveram novos 

desafios para os estudiosos da mobilidade humana por suas instigantes 

facetas. As motivações e os impactos na origem e no destino produziram novos 

eventos que marcaram os territórios e suas sociedades. Nesse sentido, a 

proposta dessa sessão temática consiste em proporcionar uma troca de 

experiências numa dimensão interdisciplinar acerca dos estudos sobre a 

mobilidade humana, numa perspectiva histórica, econômica e psicossocial 

entre o Brasil e diversos destinos. Decorrente desses movimentos surgem 

questões relacionadas ao transnacionalismo, politicas migratórias, 

xenofobismo, refugiados, cultura da migração, gênero, famílias, saúde do 

migrante no destino e na origem, Identidade, comunidades étnicas, dentre 

outras. Essa sessão temática tem por objetivo receber trabalhos que, partindo 

de um diálogo interdisciplinar, visem problematizar o fenômeno da migração 

internacional em suas diversas dimensões.  

 

ST 31 - Título: Calouros: Conhecendo suas áreas de atuação profissional 

Proponentes: André Luiz Faleiro Soares, Lourimar Viana Nascimento Franco 

de Sousa, Hernani Ciro Santana 

Ementa: Ao ingressar em uma universidade, o primeiro período é o início da 

caminhada acadêmica e será através das disciplinas ministradas, que o calouro 

começará a ter contato com as diversas áreas de atuação profissional. Há 

muito que se descobrir sobre as diversas áreas profissionais. Essa diversidade 

abre um leque de oportunidades em pesquisas científicas extraordinárias, 

desde uma simples revisão bibliográfica de estudos epidemiológicos até 

desenvolvimento de novos fármacos, novos testes-diagnóstico, novos projetos 

arquitetônicos, projetos agropecuários. Esta sessão temática visa instigar o 

discente a buscar conhecer os diferentes campos de atuação de sua profissão, 

bem como possibilidades para realização de pesquisas científicas. 

 

ST 32 - Título: Aspectos multidisciplinares do Envelhecimento 

Proponentes: Suely Maria Rodrigues, Geane Alves Dutra, Marileny Boechat 

Frauches 

 Ementa: O envelhecimento da população mundial é um tema considerado 

relevante e discutido no cenário contemporâneo, pois ocorre em todos os 

âmbitos da vida humana: saúde, previdência, cultura, lazer, segurança e 

trabalho. Essa temática tem por objetivo realizar discussões sobre o processo 

de envelhecimento, as transformações dos impactos e perspectivas que 

ocorrem durante o processo de envelhecimento, fomentar a divulgação 

cientifica e o intercâmbio entre os pesquisadores/profissionais, bem como 



diversos setor interessado nessa temática, estimular a produção do 

conhecimento na perspectiva da interdisciplinaridade. 

 

ST 33 - Título: Envelhecimento populacional e os desafios para a saúde 

pública 

Proponentes: Elaine Carlos Scherrer Ramos 

Ementa: De acordo com o levantamento do IBGE, o Brasil tinha 28 milhões de 

idosos em 2017. Em dez anos o número de idosos atingirá 38,5 milhões. Hoje, 

no mundo, quase 700 milhões de pessoas têm mais de 60 anos, um número 

previsto para aumentar para 2 bilhões até 2050. Isto significa que as 

necessidades e aos desafios do envelhecimento se somam os 

questionamentos sobre a contribuição essencial que mulheres e homens 

idosos podem dar à sociedade se forem colocados em prática planos sobre 

direito ao trabalho, direito a saúde, participação e igualdade de oportunidades 

ao longo da vida. A última década assistiu a progressos em várias áreas, 

contudo é preciso discutir as demandas que emergem deste novo perfil etário 

para se minimizar o impacto sobre a saúde dos idosos. Diante disso, o curso 

de medicina propõe como tema da sessão Envelhecimento Populacional e os 

Desafios para a Saúde Pública.  

 

ST 34 - Título: Tecnologia, comunicação e cotidiano 

Proponentes: Elton Frederico Binda de Castro 

Ementa: A temática proposta visa possibilitar a apresentação de trabalhos que 

envolvam a comunicação no dia a dia da sociedade independente do meio 

tecnológico usado para tal fim. Pesquisas que envolvam revistas, jornais, 

videogames, redes sociais entre outras, qualquer meio utilizado na 

comunicação de uma mensagem no dia a dia da sociedade. 

 

ST 35 - Título: Empreendedorismos e inovação contábil no território do Vale do 

Rio Doce 

Proponentes: Marcelo Lopes Bello Coelho, Sergio dos Santos Reis 

Ementa: Na região do Vale do Rio Doce, muitos escritórios contábeis têm sido 

coadjuvantes na criação empreendedora de negócios. Porém, o século XXI tem 

exigido dos profissionais e escritórios contábeis inovação empreendedora nos 

seus processos, e nos de seus atuais e possíveis clientes. Essa proposta 

pretende despertar uma discussão empreendedora e inovadora da gestão de 

negócios na criação e na apuração do resultado econômico satisfatório das 

entidades. 

 

ST 36 - Título: Tecnologia Blockchain: utilização nos processos jurídicos e 

registros contábeis 

Proponentes: Sergio dos Santos Reis , Rossana Cristina R Morais  

Ementa: Com o advento da tecnologia e o crescimento por segurança digital, 

surge a tecnologia Blockchain nas moedas digitais conhecidas como 



Criptomoedas. Esta tecnologia promete eliminar as falhas de registro de dados, 

visto que o Blockchain pode ser visto, mas não pode ser alterado ou copiado, 

pois se trata de um registro distribuído como ferramenta inalterável nos 

processos jurídicos e contábeis criando um histórico de todas as transações de 

forma fidedigna. A tecnologia da informação com esses processos criará 

cadeias confiáveis de negócios, tais como: registros de contratos jurídicos, 

controle de contas, estratos de entrada e saída de mercadorias, entre outros. 

 

ST 37 - Título: Tecnologia, cuidados e tratamentos em Odontologia 

Proponentes: Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Marileny Boechat 

Frauches, Romero Meireles Brandao 

Ementa: O planejamento e execução de um tratamento odontológico ideal são 

aspectos relevantes que devem ser observados em todos os níveis de atenção 

à saúde, com base no rigor técnico, científico e nas habilidades e competências 

necessárias para realização de procedimentos clínicos preventivos e curativos 

adequados. A intervenção de várias especialidades odontológicas, como a 

saúde coletiva, estética, ortodontia, endodontia, periodontia, entre outras, é 

importante para a atenção integral do indivíduo e para se alcançar resultados 

satisfatórios com resolutividade. Esta sessão tem por objetivo possibilitar trocas 

de experiências e discussões entre profissionais, estudantes e pesquisadores, 

a partir da apresentação de trabalhos relativos aos cuidados, tratamentos e 

novas tecnologias em Odontologia. 

 


