
 
 

LISTA SESSÕES TEMÁTICAS (ST) 

ST 01. Práticas contábeis e administrativas  

Proponentes: Marcelo Lopes Bello Coelho, Sergio dos Santos Reis, Mauro Guariente 

Ementa: Essa sessão temática dedica-se à abordagem e discussão de assuntos 

concernentes à gestão e práticas contábeis e administrativas. Assuntos envolvendo 

empreendedorismo, gestão de negócios, área fiscal e tributária, consultoria e 

controladoria, PME's, planejamento estratégico, gestão de pessoas e de recursos 

materiais, tanto da iniciativa privada, quanto pública. 

 

ST 02. Educação Ambiental 

Proponentes: Thiago Martins Santos, Renata Bernardes Faria Campos 

Ementa: A educação ambiental apresenta inúmeras possibilidades teórico-

metodológicas e pode ser praticada em diversos contextos, tais como universidades, 

escolas, igrejas, parques, movimentos sociais, empresas, meios de comunicação, entre 

outros. Com o objetivo de discutir as especificidades de práticas de educação ambiental 

e o papel das mesmas na formação de conceitos e de valores ambientais, esta sessão 

temática pretende reunir trabalhos de estudantes de graduação e de pós-graduação, 

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

e demais interessados em socializar e problematizar suas práticas em educação 

ambiental. 

 

ST 03. Inovação, 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 inovação em Odontologia. 

 



 
 

ST 04. Educação Contemporânea em Pauta: desafios da formação em todos os níveis do 

ensino 

Proponentes: Renata Greco de Oliveira, Dalbani Santos da Cunha Lima, Dilemara de 

Pinho Damasceno Sellos 

Ementa: Em todos os níveis e segmentos, desde a Educação Infantil até o Ensino 

Superior, em quaisquer modalidades – presencial, a distância, híbrida – os desafios da 

educação formal passam pelas demandas de ensino e de formação integral dos 

estudantes, (futuros) cidadãos e agentes sociais. Seja nos institutos de Educação Infantil, 

nas escolas de Educação Básica ou nas instituições de Ensino Superior, os educadores 

enfrentam o desafio do ensino técnico-científico, mas também da formação de cidadãos 

responsáveis, éticos, sujeitos de sua aprendizagem, produtores de conhecimentos e 

comprometidos com as questões sociais. Ao mesmo tempo, vive-se uma acelerada 

revolução tecnológica, sobretudo no campo da informação e da comunicação, que 

invade cotidianamente os processos pedagógicos-didáticos. Nesse sentido, essa sessão 

temática tem por objetivo discutir os desafios contemporâneos que estão colocados para 

as políticas públicas da educação formal, suas práticas, metodologias, processos de 

ensino e de aprendizagem, experiências, saberes didáticos, organização e inovação 

pedagógica. 

 

ST 05. Feminismos e interseccionalidades: mulheres em movimento(s) 

Proponentes: Renata Greco de Oliveira, Sara Edwirgens Barros Silva, Adriana 

Aparecida da Conceição Santos Sá 

Ementa: Esta sessão temática objetiva oferecer um espaço para publicação e discussão 

de temas voltados para o feminismo e as interseccionalidades entre gêneros, etnias, 

classes sociais, sexualidade, etc. Serão aceitos trabalhos que tratem sobre o feminismo e 

as ondas históricas do movimento, desde suas origens, avanços, até as influências pós-

estruturalistas e pós-críticas, abrangendo a diversificação do pensamento feminista e 

suas correntes. É uma sessão aberta também para pesquisas relacionadas à violência 

contra mulher, Lei Maria da Penha, grupos de apoio, grupos e espaços de movimentos 

de mulheres e de mulheres em movimentos como: Economia Solidária, MST 

(Movimento Sem Terra), MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores), Agricultura 

Familiar, entre outros. 

 

  



 
 

ST 06. Fonoaudiologia como base para a saúde 

Proponentes: Luciana Silveira e Silva Castro 

Ementa: A Fonoaudiologia é a ciência que estuda todos os aspectos que envolvem a 

comunicação humana. O Fonoaudiólogo é o profissional que atua em pesquisa, 

prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, 

voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz. Podemos 

encontrar a Fonoaudiologia atuante em hospitais, postos de saúde, NASFs, clínicas 

multidisciplinares, escolas, creches, instituições de ensino superior, casas de repouso 

para idosos, indústrias. Nesta sessão temática, serão apresentadas e discutidas a 

diversidade da atuação de inúmeras áreas da saúde, sua interdisciplinaridade e 

contribuições nas políticas públicas no que se refere à saúde e educação. 

 

ST 07. ConVIVÊNCIA: Arquitetura e Cidades, vivenciando a arquitetura das cidades. 

Proponentes: Ilara Rebeca Duran de Melo, Bárbara Poliana Campos Sousa, Debora 

Tameirao Lisboa, Marianna Franca de Jesus 

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 08. Psicologia/Psicanálise: teorias e práticas 

Proponentes: Eliene Nery Santana Enes, Libia Monteiro Martins, Bruna Rocha de 

Almeida 

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

Educação e Saúde, trabalhando com temas relacionados às subjetividades, diversidade e 

inclusão, sintomas contemporâneos da infância e da adolescência. Pretende ser um 

espaço para discussão de relatos de experiências das práticas da clínica e de pesquisas 

em andamento ou concluídas. 

 

  



 
 

ST 09. Vulnerabilidade e Saúde 

Proponentes: Lourimar Viana Nascimento Franco de Sousa, Rafael Silva Gama, Elaine 

Carlos Scherrer Ramos 

Ementa: O termo vulnerabilidade é comumente empregado para designar 

suscetibilidades das pessoas a problemas e danos de saúde. A vulnerabilidade faz uma 

mediação importante com o campo da saúde, pois permite a contextualização de 

diferentes formas de significar risco para o território e para a população. O Índice de 

Vulnerabilidade à Saúde, um dos apoios ao planejamento da Atenção Básica à Saúde, é 

um dos indicadores para a adequada disponibilização de recursos humanos para as áreas 

de maior risco de adoecimento. 

 

ST 10. Juventudes: diálogos interdisciplinares sobre saúde, direito e educação 

Proponentes: Eunice Maria Nazarethe Nonato, Edmarcius Carvalho Novaes, Aline 

Valeria de Souza 

Ementa: Interessa à sessão temática produções que discutam juventudes enquanto 

construção social, a partir da perspectiva da diversidade, enfatizando os contextos e 

particularidades dos jovens no mundo, apoiado na singularidade da sua história, 

contextos sociais, de vida, percepção global e produto de suas experiências de 

socializações. A proposta de diálogo interdisciplinar deverá ser baseada nos eixos: 

saúde (com destaque aos aspectos biopsicossociais e epidemiológicos); direito (a partir 

da perspectiva de direitos humanos, gestão de políticas públicas) e educação (na relação 

com o saber, em distintos espaços, com metodologias de formação, considerando ainda 

os aspectos relativos às diversidades de gênero, raça e classe social). 

 

ST 11. Gênero e diversidade sexual: direito, educação, saúde, movimentos sociais, 

sujeitos e processos 

Proponentes: Edmarcius Carvalho Novaes, Murilo Ramalho Procopio, Ana Cristina 

Marques Lemos 

Ementa: A presente sessão temática aborda as perspectivas culturais, sociais e 

históricas que discutem as (re)configurações de sexualidade; do feminismo; da saúde; 

dos direitos reprodutivos, políticos, geracionais, familiares e laborais; das 

homossexualidades, identidades e subjetividades; da comunicação; das formas de 

associação; da violência, todas agrupadas sob o enfoque de gênero. O objetivo 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 

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



 
 

imaginários e estereótipos – e das inter-relações sociais e de movimentos sociais, 

urbanos e rurais, que pautem demandas afetas. 

 

ST 12. Saúde Coletiva: atuação interdisciplinar 

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

Martins 

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. Endodontia contemporânea e novas perspectivas tecnológicas 

Proponentes: Luiz Felipe Nunes Moreira, Valeria Cristina Rezende Terra, Belizane das 

Gracas Oliveira Maia 

Ementa: As pesquisas e a tecnologia associadas à rápida disseminação das informações 

transformaram a endodontia, num curto espaço de tempo, numa especialidade mais 

segura e mais previsível quanto aos seus resultados. A combinação das pesquisas com a 

prática clínica atua sinergicamente, dando suporte à soluções clínicas efetivas. Essa 

sessão temática tem como objetivo possibilitar trocas de experiências e discussões 

acerca da endodontia contemporânea, a partir da apresentação de trabalhos relativos às 

novas perspectivas tecnológicas sobre microscopia operatória, instrumentação rotatória, 

reciprocante, obturação termoplastificada, materiais biocerâmicos, retratamento 

endodôntico e cirurgias paraendodônticas, revascularização pulpar, dispositivos de 

irrigação e aspiração e novas condutas terapêuticas baseadas em evidências científicas. 

 

ST 14. Cadeias produtivas agropecuárias. 

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 15. Psicologia: pesquisa, intervenção e interdisciplinaridade. 

Proponentes: Omar de Azevedo Ferreira, Tandrécia Cristina de Oliveira 

Ementa: Essa sessão temática visa apresentar as diversas produções teórico científicas 

no campo da pesquisa e da intervenção em Psicologia, evidenciando as práticas 

interdisciplinares nos segmentos acadêmico, social, político-institucional na 

contemporaneidade. 

 

ST 16. A saúde em pauta discussões teóricas e práticas em seus diversos níveis de 

atenção. 

Proponentes: Elizabete Maria de Assis Godinho, Micael Alves dos Santos, Lilian 

Costa e Silva 

Ementa: 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 administrativos, sociais, 

culturais, econômicos e educacionais que transitam nos 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 gestão, educação em saúde e permanente, de 

práticas assistenciais, de pesquisas e de envolvimento com a comunidade. 

 

ST 17. Medicina Veterinária: Animais de pequeno e grande porte 

Proponentes: Victor Negrão Póvoa, Luana da Silva Batista 

Ementa: Interessa a sessão temática trabalhos que discutam, a partir da perspectiva da 

medicina veterinária, temas envolvendo, os ruminantes, cães e gatos. E que abordem os 

seguintes eixos: genética, aminoácidos, teratogenia, fraturas ósseas, sistema nervoso, 

sistema gastroentérico, melhoramento genético, reprodução animal, intoxicação 

alimentar e fisiopatologia das parasitoses. 

 

ST 18. Tecnologia, mídia, comunicação e processos sociais. 

Proponentes: Manoel Assad Espindola, Franco Dani Araújo e Pinto, Elton Frederico 

Binda de Castro 

Ementa: A contemporaneidade é marcada por profundas transformações, muitas delas, 

amparadas pela centralidade da comunicação e midiatização nos processos sociais. 

Compreender esses fenômenos exige a uma leitura crítica das lógicas do campo 

comunicacional e a sua relação com outros saberes/campos. Dessa maneira, 



 
 

compreender a interface entre a comunicação e processos culturais, políticos, 

econômicos, artísticos e sociais é fundamental para a explicação dessa nova sociedade 

midiatizada. Dessa maneira, essa sessão temática tem como objetivo a apresentação de 

trabalhos que envolvam a comunicação e os seus diversos diálogos com a sociedade. 

Seja através das mídias tradicionais, as novas mídias digitais ou ainda, processos não 

formais da comunicação. 

 

ST 19. Aspectos Epidemiológicos, Clínicos e Diagnósticos das Doenças Endêmicas na 

Região Vale do Rio Doce 

Proponentes: Pedro Henrique Ferreira Marcal, Rosemary Souza Ferreira, Thalisson 

Artur Ribeiro Gomides 

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 20. Atenção Farmacêutica: O impacto da atuação profissional na sociedade 

Proponentes: Pedro Henrique Ferreira Marcal, Claudine de Menezes R Pereira, Lauro 

Cesar da Silva Maduro 

Ementa: Como a maioria dos profissionais da área de saúde do novo milênio, o 

farmacêutico também persegue a melhoria da qualidade de vida. Tem a seu favor a onda 

de novos conhecimentos científicos, além dos sofisticados equipamentos que a 

tecnologia criou. Seu campo de atuação é amplo e há muito tempo não se restringe mais 

aos balcões de drogarias. Com base nisso, essa sessão temática apresenta trabalhos de 

promoção á saúde realizados por profissionais farmacêuticos junto á sociedade, bem 

como entender a melhoria dos de qualidade de vida da comunidade atendida. 

 

ST 21. Práticas de ensino e aprendizagem em educação à distância 

Proponentes: Cristiane Mendes Netto, Rossana Cristina R Morais 



 
 

Ementa: A Educação a Distância (EaD) constitui-se de uma modalidade educacional na 

qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre 

com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, tendo as 

atividades educativas desenvolvidas por estudantes e profissionais em lugares e tempos 

diversos. Por essas características, a EaD apresenta especificidades ao processo de 

ensino e aprendizagem que demandam reflexões e pesquisas. Nesse contexto, essa 

sessão tem como objetivo abordar a temática abrindo discussões sobre estratégias, 

metodologias, experiências e projetos desenvolvidos por docentes e discentes no âmbito 

acadêmico. 

 

ST 22. Saúde, ambiente e inovação 

Proponentes: Cristiane Mendes Netto, Marcos Gleidson Pereira dos Santos, Pedro 

Henrique Ferreira Marcal 

Ementa: A necessidade de ampliação do acesso da população à saúde aliada à 

preocupação pela sustentabilidade e meio ambiente apresentam demandas para o 

desenvolvimento de inovações em produtos, processos e serviços. Nesse contexto, esta 

sessão propõe a apresentação e a discussão de estudos e pesquisas relacionadas à 

questões atuais envolvendo saúde, meio ambiente e processos de inovação, em uma 

perspectiva interdisciplinar. Entre os temas de interesse para reflexão, destaca-se: a 

inovação como produto da gestão do conhecimento, desenvolvimento de novos 

processos, produtos e tecnologias aplicadas à promoção da saúde e preservação do meio 

ambiente, aspectos legais, biotecnologia, organização e visualização de informação. 

 

ST 23. Nutrição e sua relação com doenças crônicas e infectocontagiosas 

Proponentes: Barbara Nery Enes, Paula Louisy Portella Werneck, Eloisa Helena 

Medeiros Cunha 

Ementa: Os desvios da nutrição podem se relacionar diretamente com o 

desenvolvimento de inúmeras doenças. Vemos atualmente o aumento de doenças 

crônicas associadas, sendo seu desenvolvimento associado aos excessos calóricos, 

obesidade, e estilo de vida. Além da obesidade, outras doenças como hipertensão 

arterial, diabetes mellitus, obesidade, doenças cardiovasculares, câncer, apresentam em 

sua gênese, hábitos como sedentarismo, desvios da nutrição, fumo e consumo de 

bebidas alcoólicas. Por outro lado, as doenças infectocontagiosas e parasitárias, mesmo 

que em declínio nos últimos anos, ainda se faz presente no Brasil, e podem interferir no 

estado nutricional de indivíduos e populações, prejudicando-o. A relação causal do 

estado nutricional e tais doenças, assim como a verificação quanto às deficiências 

nutricionais e menor proteção, ou maior agravo no desenvolvimento de infecções e 



 
 

parasitoses, está sob investigação. A proposta desta sessão é discutir o papel da nutrição 

e sua relação com doenças crônicas e infectocontagiosas. 

 

ST 24. 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 25. Planta Medicinal- Fitoterapia e a Homeopatia 

Proponentes: Ivana Cristina Ferreira Santos, Carlos Alberto Silva, Zeina Calek Graize 

Trindade 

Ementa: As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) são tratamentos que utilizam 

recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, já implantado no 

Sistema Único de Saúde (SUS). Elas incluem, dentre muitas, a Fitoterapia e a 

Homeopatia. O conhecimento popular sobre a ação dos vegetais vem sendo transmitido 

desde as antigas civilizações até os dias atuais, e a utilização de plantas medicinais 

tornou-se uma prática generalizada na medicina popular. Estudos relacionados com a 

medicina popular têm merecido cada vez mais atenção devido à grande quantidade de 

informações e esclarecimento que fornecem à ciência contemporânea. É notável o 

crescente número de pessoas interessadas no conhecimento de plantas medicinais. A 

homeopatia é considerada uma terapia complementar, logo pode ser utilizada em 

conjunto com vários tratamentos. A sua implantação nos sistemas nacionais de saúde 

permite que as pessoas doentes possam dispor desta opção terapêutica ampla e segura, 

que, dependendo do caso, pode ser a única forma de tratamento ou ser utilizada de 

forma integrativa e complementar a outras terapêuticas. Portanto, essa proposta tem 

como objetivo permitir que os trabalhos envolvendo Práticas Integrativas 



 
 

Complementares, desenvolvidos tanto na UNIVALE quanto em outras instituições 

possam ser apresentados e conhecidos. 

 

ST 26. O envelhecimento e seus aspectos multidisciplinares: desafios atuais e futuros 

Proponentes: Geane Alves Dutra, Anaile Duarte Toledo Martins 

Ementa: Apresentação de assuntos que envolvam os inúmeros desafios atuais e futuros 

associados ao envelhecimento populacional e sua complexidade enquanto processo 

universal, múltiplo e multiprofissional. 

 

ST 27. Diálogos entre Direito, Saúde e Cidadania 

Proponentes: Fernanda Teixeira Saches Procopio, Micael Alves dos Santos 

Ementa: As Ciências do Direito e as Ciências da Saúde, embora distintas, carecem de 

aproximação. A interação entre o Direito e a Saúde potencializa o cumprimento, de 

modo humanizado, dos interesses da população, que por sua vez é reconhecidamente 

plural. Os diálogos do direito com a saúde possibilitam, ainda, o conhecimento, por 

parte da população, sobre seus direitos relacionados à temática e o aperfeiçoamento do 

profissional no processo de tomada de decisão. Isto, por sua vez, permite, assim, uma 

maior conciliação entre as necessidades apresentadas – de modo singularizado - pelos 

usuários do Sistema Único de Saúde e a atuação do profissional da saúde e, 

consequentemente, diminuindo as demandas que são deslocadas para o poder judiciário. 

Deste modo, esta proposta visa refletir sobre os seguintes temas: judicialização da 

saúde; questões éticas e legais da saúde pública; cuidados paliativos; ortotanásia; 

eutanásia; suicídio assistido; mistanásia; diretivas antecipadas de vontade; violência 

obstétrica e os direitos da mulher; comércio de tecidos e órgãos humanos; implicações 

legais da exposição do trabalho e de usuários em mídias e redes sociais. 

 

ST 28. Desastres naturais e Tecnológicos: convivência com o risco. 

Proponentes: Hernani Ciro Santana, Renata Bernardes Faria Campos 

Ementa: Essa proposta busca o diálogo entre acadêmicos com a pretensão de ampliar o 

entendimento da complexidade da percepção, gestão e comunicação dos riscos 

ambientais e tecnológicos. 

 

  



 
 

ST 29. Autoritarismo e Sistema de Justiça Criminal 

Proponentes: Felipe Miranda dos Santos, Guilherme Dutra Marinho Cabral 

Ementa: A legislação penal e processual penal vigente possui suas bases dogmáticas e 

axiológicas orientadas por uma estrutura autoritária de poder, a qual moldou as 

instituições e os sujeitos que atuam no sistema de justiça criminal. O restabelecimento 

do pacto democrático pela Constituição de 1988 passou a exigir uma filtragem 

constitucional e convencional dos institutos penais e processuais penais, bem como uma 

nova mentalidade dos atores que operam no âmbito do sistema de justiça criminal. 

Assim, pretende-se investigar a conformação de institutos, instituições e categorias, 

dogmática e sócio-políticas aos valores consagrados pela nova ordem constitucional. As 

modernas tendências da teoria do delito, a construção de uma dogmática orientada a 

tutela penal da atividade econômica, antecipação da tutela penal nos crimes de perigo, 

criminalidade organizada, corrupção na esfera pública, os processos de criminalização 

na sociedade contemporânea, encarceramento em massa, novos bem jurídicos objeto de 

tutela penal, criminalização da pobreza, poder configurador, as bases teórico-

metodológicas do processo penal acusatório, a expansão de mecanismos de negociação 

penal, as modernas técnicas de investigação criminal, a construção de standards 

probatórios para enfrentamento do decisionismo, a garantia da imparcialidade do 

julgador, a superação da ideologia de defesa social por um modelo compromissado com 

a tutela das liberdades da parte débil, constituem algumas das possibilidades de 

abordagem. 

 

ST 30. O Supremo Tribunal Federal e a Proteção dos Direitos Fundamentais 

Proponentes: Felipe Miranda dos Santos, Guilherme Dutra Marinho Cabral, Islane 

Archanjo Rocha, Fernanda Teixeira Saches Procopio, Diego Jeangregorio Martins 

Guimaraes, Sara Edwirgens Barros Silva, André Rodrigues Santos 

Ementa: A transição política que culminou com a elaboração da atual Constituição 

Federal de 1988 acomodou no processo constituinte as diversas forças políticas 

existentes na sociedade, com a aspiração de que o novo texto constitucional a ser 

construído fosse largamente pródigo em legitimação e direitos. A difícil tarefa de 

conciliar pensamentos liberais e sociais – e suas variadas vertentes – passaram exigir do 

Supremo Tribunal Federal um protagonismo ainda não experimentado na história 

constitucional brasileira. Em tema de direitos fundamentais, o STF coleciona decisões – 

históricas e polêmicas – importantes que permeiam os vários ramos do direito – civil, 

penal, processual, trabalhista, administrativo, constitucional, e que para além de mera 

solução de conflitos entre particulares, também redefiniu o rumo das relações entre 

particulares, e entre estes e o Estado. Assim, pretende-se investigar os impactos das 

decisões do STF em tema de direitos fundamentais. A constitucionalização do direito 

privado, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, a 



 
 

redefinição da idéia de supremacia do interesse público sobre o privado, a vinculação do 

administrador público à Constituição, o aperfeiçoamento de marcos regulatórios da 

atividade econômica e empresarial, o impacto das novas tecnologias, o processo 

eletrônico, a inteligência artificial, as modernas formas de trabalho e o efeito 

globalizante, constituem algumas das possibilidades de abordagem. 

 

ST 31. Território e Pesquisa Interdisciplinar 

Proponentes: Patricia Falco Genovez, Michelle Nunes de Morais 

Ementa: Um dos maiores desafios acadêmico e humano é dar conta da realidade a 

nossa volta. Pensá-la, em suas múltiplas perspectivas, a partir de nossas experiências e 

expectativas implica em investimentos consideráveis. Uma dessas perspectivas, que 

podemos conceituar de modo mais abrangente pelo conceito de território (em que pese a 

sua polissemia) implica numa ótica multidimensional, multicultural e multi-escalar, 

envolvendo grupos, etnias, fenômenos (migração, enfermidades, educação, cidade, 

violência, cultura, entre tantos outros). Essa sessão temática propõe um espaço para 

divulgação e discussão de propostas e pesquisas que trabalhem o território numa 

perspectiva interdisciplinar. 

 


