
 
 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

20° SIMPÓSIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 2022 

 

Vale do Rio Doce e Univale: perspectivas e legados em 20 

anos de produção da Ciência. 

 

LISTA DE SESSÕES TEMÁTICAS – ST 

 

 

ST 01. INOVAÇÃO EM SAÚDE: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS E 

DIAGNÓSTICOS DAS DOENÇAS ENDÊMICAS NA REGIÃO VALE DO RIO 

DOCE 

 

Proponentes: Pedro Henrique Ferreira Marçal, Lucia Alves de Oliveira 

Fraga, Rafael Silva Gama, 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 à 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 02. PSICOLOGIA E PESQUISA: PROBLEMAS ATUAIS E PERSPECTIVAS 

FUTURAS 

 

Proponentes: Omar de Azevedo Ferreira, Tandrécia Cristina de Oliveira 

 

Ementa: Diante das problemáticas vivenciadas pela sociedade na 

atualidade, se faz importante dar visibilidade a produção científica e as 

pesquisas desenvolvidas por Professores/Pesquisadores, profissionais e 

discentes da psicologia e áreas afins. Desta forma esta sessão temática 

objetiva apresentar as pesquisas com base técnico - científica e de 

desenvolvimento no campo da psicologia, discutir a relevância dos 

achados e as tendências da área para o futuro. 

 

 

ST 03. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Proponentes: Thiago Martins Santos, Bruno Rangel Capilé de Souza, 

Renata Bernardes Faria Campos 

 

Ementa: A Educação Ambiental apresenta inúmeras possibilidades 

teórico-metodológicas e pode ser realizada em diversos espaços, tais 

como universidades, escolas, igrejas, parques, movimentos sociais, 

empresas, meios de comunicação, entre outros. Com o objetivo de 

discutir estudos e práticas de educação ambiental e o papel desses 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 seus trabalhos nessa área. 

 

 

  



 
 

ST 04. PROMOÇÃO DA SAÚDE EM TEMPOS DE PANDEMIA E PÓS PANDEMIA 

 

Proponentes: Lourimar Viana Nascimento Franco, Elaine Carlos Scherrer 

Ramos, Layla Dutra Marinho Cabral, Rafael Silva Gama 

 

Ementa: Em tempos de pandemia, é essencial a busca à medida do 

possível, para nos mantermos saudáveis. A promoção da saúde baseia-

se na aceitação de que os comportamentos em que nos envolvemos 

trarão impacto e serão responsáveis pela nossa saúde, chamados assim 

de comportamentos de saúde relacionados ao estilo de vida. A 

evidência da relação entre comportamento e a saúde é, atualmente, 

inegável, o que leva a outra constatação importante: se a saúde 

depende em grande parte dos comportamentos, então, se 

adequadamente estimulados por estratégias de saúde pública, é 

passível de ser melhorada também pela ação do próprio indivíduo e dos 

seus grupos, através da modificação dos fatores que a influenciam. A 

verdade é que, qualquer lugar do mundo, desde o mais democrático ao 

mais autocrático e autoritário, ou, do mais desenvolvido até ao mais em 

vias de desenvolvimento, teve que lidar com a realidade que se impôs: a 

pandemia da COVID-19, que obrigou à responsabilidade social do 

confinamento e do distanciamento físico. Após a pandemia, o mundo 

tende a ser diferente. Muitos aprendizados estão sendo oportunizados e 

já há várias discussões sobre o que precisa mudar e, ao contrário, o que 

tem que ser intensificado, valorizado. O cuidado com nossa saúde nunca 

teve tanta evidência. Mas quais mudanças vieram para ficar e 

sobreviverão ao mundo pós-pandemia?  

 

 

ST 05. A NUTRIÇÃO NO SÉCULO XXI: EVOLUÇÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

NO BRASIL 

 

Proponentes: Barbara Nery Enes, Milena de Oliveira Simões 

 

Ementa: A contemporaneidade marcada pela transição nutricional, 

epidemiológica e demográfica coloca a Nutrição ainda mais em 

evidência pelas suas consequências na promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Mediante a este contexto, esta sessão temática 

visa discutir a influência dos diversos fatores atuais sob os aspectos 

nutricionais, assim como os desafios vivenciados e possíveis perspectivas 

futuras da Ciência da Nutrição no Brasil. 

 

 



 
 

ST 06. TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

 

Proponentes: Rossana Cristina R Morais, Anderson Cordeiro Cardoso, 

Herbert da Silva Costa 

 

Ementa: O desenvolvimento das tecnologias digitais tem possibilitado 

inúmeras transformações na sociedade, proporcionando inovações nos 

setores sociais, econômicos, culturais, educacionais, dentre outros. A 

diversidade e o amadurecimento de tecnologias, metodologias e 

ferramentas facilitam a criação de soluções para aplicações 

demandadas pela sociedade, mas também desafiam os profissionais de 

tecnologia da informação que precisam acompanhar o cenário 

acelerado, com criatividade e dedicação para atuar neste segmento. O 

objetivo desta sessão temática é promover trocas de experiências e 

discussões entre profissionais, estudantes e pesquisadores, a partir da 

apresentação de trabalhos relacionados ao desenvolvimento e uso de 

tecnologias. 

 

 

 

ST 07. EDUCAÇÃO E TERRITÓRIO 

 

Proponentes: Maria Celeste Reis Fernandes, 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; projetos e programas educacionais; 

educação do campo; educação e movimentos sociais; gestão 

educacional e análise de fenómenos 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). 

 

 

  



 
 

ST 08. LEGADOS DA ENGENHARIA PARA O VALE DO RIO DOCE: HISTÓRIA E 

PERSPECTIVAS 

 

Proponentes: Dayane Gonçalves Ferreira, Hernani Ciro Santana, 

Rondinelly Geraldo Pereira 

 

Ementa: Durante os 20 anos de realização do Simpósio de Pesquisa e 

Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Doce, a Engenharia, por 

meio de pesquisas, projetos e ações inovadoras, tem construído um 

legado de contribuições para o setor da construção civil, meio ambiente 

e sociedade, fomentando o desenvolvimento de novos materiais e 

tecnologias sustentáveis, novos métodos construtivos e construções 

inteligentes e eficientes, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável, atento aos desafios e demandas singularidades históricas 

regionais. Assim, a sessão temática proposta tem como objetivo discutir 

a atuação da engenharia para atender a demandas locais e regionais 

ligadas ao meio ambiente, infraestrutura urbana e rural e demais 

desafios, contemplando o legado construído e as perspectivas futuras 

para a área. 

 

 

ST 09. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: DESAFIOS, AÇÕES E INOVAÇÕES NO 

DIÁLOGO COM A COMUNIDADE 

 

Proponentes: Renata Greco de Oliveira, Flavia Rodrigues Pereira 

 

Ementa: A extensão universitária no Brasil tem como marco regulatório as 

diretrizes da Resolução CNE/CES 07/2018 que suscitam sua compreensão 

como potencializadora de uma formação integral e significativa para os 

estudantes das diversas áreas do saber. A prática extensionista estimula 

os futuros profissionais na capacidade de dialogar e intervir na 

sociedade, respondendo aos desafios que a comunidade coloca para a 

Universidade. A extensão inserida nos currículos dos cursos de graduação 

amplia as possibilidades das IES em desenvolver práticas formativas 

inovadoras e exitosas, efetivando sua indissociabilidade com o ensino e 

a pesquisa. Nesse sentido, esta sessão temática está aberta para receber 

trabalhos acadêmicos, relatos de experiências, estudos e pesquisas que 

abordem o diálogo e a colaboração entre universidade e comunidade, 

que precisam ser narrados, discutidos, avaliados e compartilhados. 

 

 

 



 
 

ST 10. CONVIVÊNCIA: ARQUITETURA E CIDADES, VIVENCIANDO A 

ARQUITETURA DAS CIDADES 

 

Proponentes: Ilara Rebeca Duran de Melo, Debora Tameirão 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 11. GÊNERO, ETNIA, CLASSES SOCIAIS E DIVERSIDADE SEXUAL: DEBATES 

ATUAIS DO FEMINISMO E SUAS INTERSECCIONALIDADES 

 

Proponentes: Renata Greco de Oliveira, Ana Cristina Marques de Oliveira, 

Viviane Carvalho Fernandes, Adriana Aparecida da Conceição Santos 

Sá 

 

Ementa: O objetivo desta sessão temática é provocar debates sobre os 

estudos das relações de gênero e sexualidades a partir de recortes 

epistemológicos que envolvam classe, etnia e perspectivas decoloniais 

em produções que abordem as perspectivas culturais, sociais e históricas 

que discutem as (re)configurações de sexualidades e as pautas 

feministas com suas interseccionalidades nos campos da educação, do 

direito, da saúde, da cultura e da história afro-brasileira e indígena, 

dentre outros. Interessam temáticas relacionadas à produção de 

subjetividades e identidades (cis e trans) de gênero e sexualidade; 

estética feminista e crítica de arte feminista; ética feminista; direitos 

reprodutivos, políticos, geracionais, familiares e laborais; aspectos das 

inter-relações sociais das vivências das homossexualidades; os 

movimentos sociais urbanos e rurais (MST, MPA, Economia Solidária, 

Agricultura Familiar, etc.) perpassados pelas questões de gênero; as 

formas de violência sob o enfoque de gênero, seu enfrentamento e 

políticas públicas; masculinidade tóxica; espaços e relações de poder na 

perspectiva de gênero, biopoder; movimentos de gênero e 

ciberativismo; entre outras. 

 



 
 

 

ST 12. IMUNOPATOLOGIAS DAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS 

 

Proponentes: Jacqueline Garcia Duarte, Tauane Gonçalves Soyer 

 

Ementa: As doenças infectocontagiosas são todas aquelas que 

apresentam microrganismos como agentes etiológicos e que se 

apresentam em uma disseminação rápida e facilitada. Tal processo 

pode ocorrer de forma direta de pessoa para pessoa, ou intermediada 

por um vetor. As medidas de prevenção sempre foram boas aliadas para 

a contenção do número de pessoas acometidas por elas. No entanto, 

numa linha temporal, a globalização, a migração de pessoas, as 

alterações do clima e da vegetação tem garantido a manutenção de 

algumas infecções e a explosão de outras. Mediante ao grande número 

de doenças infectocontagiosas em destaque no Brasil, esta sessão 

temática, visa possibilitar trocas de experiências entre estudantes de 

graduação, pós-graduação, professores, pesquisadores e demais 

interessados em discutir a importância dos aspectos imunológicos e 

patológicos de tais doenças na nossa sociedade. 

 

 

ST 13. SISTEMA TEGUMENTAR: PATOLOGIAS, PROCEDIMENTOS E 

TRATAMENTOS 

 

Proponentes: Tauane Gonçalves Soyer, Jacqueline Garcia Duarte 

 

Ementa: O cuidado com a pele, depende de um conjunto de aspectos 

que refletem na qualidade de vida do indivíduo, como uma boa 

alimentação, interação social, equilíbrio emocional e autocuidado. 

Patologias como, vitiligo, albinismo, dermatite atópica, dermatite de 

contato, eczema, escabiose, melasma, psoríase, acne e entre outras 

podem acometer o sistema tegumentar. Por isso, pessoas que 

apresentam alguma disfunção estética na pele estão suscetíveis a terem 

baixa autoestima e dificuldade de se aceitarem perante a sociedade. 

Diversos procedimentos e tratamentos vêm sendo utilizados para 

beneficiar a saúde, aperfeiçoar o aspecto cutâneo e, 

consequentemente, a beleza. Dessa forma, esta sessão temática, visa 

possibilitar trocas de experiências entre estudantes de graduação, pós-

graduação, professores, pesquisadores e demais interessados em discutir 

as patologias acometidas no sistema tegumentar e os possíveis 

procedimentos e/ou tratamentos. 

 



 
 

 

ST 14. MEDICINA VETERINÁRIA: TRABALHO, EDUCAÇÃO E EXTENSÃO 

 

Proponente: Isis de Freitas Espeschit Braga; Victor Negrão Póvoa. 

 

Ementa: A sessão temática "Medicina Veterinária: trabalho, educação e 

extensão " visa, em consonância às Diretrizes Curriculares Nacionais que 

prezam pela formação generalista, o compartilhamento de 

conhecimentos de diferentes naturezas, que possam contribuir para a 

formação e atuação do Médico Veterinário. Iniciativas em ação, 

inovação, educação popular e educação em saúde, no contexto das 

atividades agropecuárias, em toda a extensão da cadeia produtiva e 

também no contexto das atividades clínicas e bem estar animal são 

oportunas para a discussão. 

 

 

ST 15. INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E EQUIDADE: DEBATES ATUAIS 

 

Proponentes: Adriana Mara Pimentel Maia Portugal, Adriana de Oliveira 

Leite Coelho, Edmara Carvalho Novaes, Edmarcius Carvalho Novaes 

 

Ementa: Interessam resumos que abordem as perspectivas 

interdisciplinares voltadas para a garantia de igualdade de direitos e 

inclusão de valores culturais e sociais, de grupos historicamente excluídos, 

como população negra, indígenas, pessoas com deficiência (sensorial, 

motora, intelectual, dentre outros), grupos de identidades de gênero e 

diversidades sexuais, assim como a população com adoecimento 

mental (ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse, dentre 

outros), dos campos da educação, do direito, da saúde, cultura, dentre 

outros. O objetivo é provocar debates que favoreçam reflexões acerca 

do acesso desses grupos, em instituições de ensino e serviços de saúde, 

bem como outros atendimentos de cunho social, garantindo um 

tratamento humanizado, que preconize a equidade nestes setores e a 

oferta das acessibilidades atitudinal, metodológica, física e comunicativa 

(Libras, Comunicação Assistiva e Tecnologias Comunicativas). 

 

 

  



 
 

ST 16. PSICOLOGIA/PSICANÁLISE: TEORIAS E PRÁTICAS 

 

Proponentes: Eliene Nery Santana Enes, Bruna Rocha de Almeida, Libia 

Monteiro Martins 

 

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 17. A SAÚDE EM PAUTA: DISCUSSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS EM SEUS 

DIVERSOS NÍVEIS DE ATENÇÃO 

 

Proponentes: Valeria de Oliveira Ambrósio, Aline Valeria de Souza, Heloine 

Martins Leite, Sheila Aparecida Ribeiro Furbino.  

 

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 epidemiológicos, administrativos, humanísticos, sociais, 

culturais, econômicos, comunicacionais e educacionais que transitam 

nos diversos níveis de atenção: primário, secundário e terciário. Esta 

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, de extensão e de envolvimento 

com a comunidade. 

 

 

  



 
 

ST 18. DIREITO, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Proponentes: Islane Archanjo Rocha, Thais Aldred Iasbik de Aquino 

 

Ementa:  A Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável 

apresenta entre os seus objetivos a garantia de acesso a uma educação 

inclusiva de qualidade e acessível a todos os sujeitos. Apesar do direito à 

educação estar previsto constitucionalmente, ao analisarmos o 

cotidiano é possível observar que ainda são muitos os desafios e barreiras 

a serem superados com o intuito de alcançar a sua efetividade. Assim, 

esta sessão temática propõe um diálogo entre o Direito e a Educação 

mediante debates interdisciplinares, que evidenciem a indissociabilidade 

dessas áreas do conhecimento. Portanto, a sessão temática 

proporcionará discussões acerca dos seguintes temas: direito à 

educação, educação inclusiva, diversidade cultural, educação 

ambiental, desenvolvimento e sustentabilidade, conflitos agrários, 

mineração, participação popular, cidadania planetária, formação 

docente, Ecopedagogia, bem como a judicialização de questões 

políticas afetas ao descumprimento dos direitos fundamentais. 

 

 

ST 19. SAÚDE COLETIVA: ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR 

 

Proponentes: Matheus Almeida Souza, Anaile Duarte Toledo Martins, 

Geane Alves Dutra, Rosane Dutra Bravim 

 

Ementa: Esta sessão temática se propõe à apresentação de trabalhos 

interdisciplinares desenvolvidos em algum dos três níveis de atenção à 

saúde: Primária, Secundária ou Terciária, ampliando o diálogo, a troca 

de experiências e saberes entre os atores envolvidos nas iniciativas 

práticas de ensino, pesquisa e de extensão. O objetivo é fomentar a 

discussão integrada da saúde, articulada nos cenários do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e em seus territórios, com utilização de metodologias 

ativas e inovadoras, educação popular em saúde e a integração Ensino- 

Serviço-Comunidade. 

 

 

  



 
 

ST 20. ENVELHECIMENTO E A PESSOA IDOSA: MÚLTIPLOS OLHARES PELAS 

LENTES DE DIFERENTES CAMPOS DO SABER 

 

Proponentes: Geane Alves Dutra, Anaile Duarte Toledo Martins, Flavia 

Raminho Baldow Botelho, Matheus Almeida Souza 

 

Ementa: O envelhecimento é um tema complexo e multidisciplinar que 

de forma crescente vem sendo discutido no cenário contemporâneo, 

pois ao englobar inúmeras questões da vida humana (saúde, 

previdência, cultura, lazer, segurança, habitação, direitos, acesso, 

trabalho, dentre outros) repercute em diversas demandas e desafios para 

a sociedade. Essa sessão temática tem por objetivo realizar discussões 

sobre o processo de envelhecimento em seus múltiplos contextos, 

refletindo por uma perspectiva científica sobre as transformações, 

impactos, desafios e inovações ligadas à pessoa idosa, por meio de 

diferentes olhares/campos do saber. 

 

 

ST 21. ESTRATÉGIAS DE ENSINAGEM APLICADAS AO ENSINO SUPERIOR EM 

TEMPOS PANDÊMICOS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

Proponentes: Philippe Drumond Vilas Boas Tavares, Pedro Raphael 

Azevedo Valcarce 

 

Ementa: O processo didático-pedagógico possui aspectos reinantes 

alicerçados em pressupostos basilares sobre uma gama de conceitos, 

ideias e teorias relativas às especificidades inerentes ao ensino e à 

aprendizagem - Ensinagem. No entanto, devido ao caráter mutável das 

relações sociais, econômicas e políticas da sociedade, a Educação 

também se apresenta como campo fértil para implementação de 

mudanças, adaptações e inovações de cunho procedimental, atitudinal 

e conceitual, sendo, no entanto, necessárias iniciativas que fomentem 

estas alterações advindas de estudos científicos, relatos de experiência e 

compartilhamento de iniciativas exitosas, ainda que em andamento. 

Portanto, o objetivo desta sessão temática é discutir estratégias docentes 

e discentes oriundas de práticas educativas que impactaram 

positivamente o processo de reação e adaptação do período 

pandêmico vivido recentemente, de forma a socializar os resultados 

obtidos e discorrer sobre novas possibilidades que podem vir a 

potencializar o processo educativo daqui em diante. 

 

 



 
 

ST 22. METODOLOGIAS ATIVAS E PRÁTICAS INOVADORAS EM EAD 

 

Proponentes: Cristiane Mendes Netto, Mirele Coura Cavalcante, Wildma 

Mesquita Silva 

 

Ementa: A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de educação 

que apresenta especificidades e oportunidades para o desenvolvimento 

de metodologias ativas e práticas inovadoras. Para isso, faz-se necessário 

um planejamento pedagógico adequado, visando proporcionar 

experiências de aprendizagem significativas, por meio de práticas 

criativas, colaborativas e de soluções de problemas. Essa sessão temática 

tem como objetivo abordar a temática metodologias ativas e práticas 

inovadoras em EaD, oportunizando um espaço para compartilhar 

reflexões, relato de estratégias inovadoras aplicadas na EaD, utilização 

de ferramentas tecnológicas e roteiros de planejamento pedagógico 

para a prática de docência e tutoria na EaD. 

 

 

ST 23. NATUREZA E SOCIEDADE NAS PAISAGENS RIBEIRINHAS 

 

Proponentes: Cristiane Mendes Netto, Bruno Rangel Capilé de Souza, 

Patrícia Falco Genovez 

 

Ementa: As sociedades humanas possuem uma rica diversidade de 

relações sociais e ecológicas com rios e suas bacias hídricas, dotados de 

valor econômico, político, cultural e espiritual. Ao tratarmos de rios 

estamos abordando não somente os fluxos de águas e corredeiras, ou o 

transporte de sedimento e a transformação da paisagem, mas 

especialmente como as diferentes populações humanas se utilizam dele 

para agricultura, indústria, lazer, sociabilidade, banho, dentre outros. Essa 

sessão temática tem como objetivo abrir espaço para discussão e análise 

de resultados de pesquisas e reflexões que proporcionem ampliar a 

compreensão da realidade das paisagens ribeirinhas e de uma gestão 

integrada do território. 

 

 

  



 
 

ST 24. MÍDIAS E DIREITOS HUMANOS 

 

Proponentes: Franco Dani Araújo e Pinto, Islane Archanjo Rocha, Lorena 

Silva Vitório, Thais Aldred Iasbik De Aquino 

 

Ementa: Esta sessão temática tem como propósito refletir sobre as 

relações entre Mídia e Direitos Humanos. A temática dos Direitos 

Humanos era, até pouco tempo, um assunto quase que exclusivo do 

âmbito jurídico e dos estudiosos do assunto. Com o avanço dos meios de 

comunicação, principalmente no contexto da internet e, 

consequentemente, das redes sociais digitais, esse cenário mudou e 

evidenciou o tema e todo o debate que ele proporciona em diferentes 

esferas. No sentido de contribuir com essas reflexões, a ST Mídias e Direitos 

Humanos receberá trabalhos que abordem temáticas como: história, 

conceitos e fundamentos sobre Direitos Humanos; direitos individuais e 

coletivos; direitos civis e políticos; a comunicação como um direito; mídia 

e a questão étnico-racial; mídia e gênero; mídia, criança e juventude; 

mídia e a questão socioambiental; mídia e educação; mídia, violência e 

vulnerabilidade social; violações dos direitos humanos pelos meios de 

comunicação; a democratização dos meios de comunicação; 

liberdade de imprensa versus liberdade de empresas; liberdade de 

expressão versus direitos humanos; o papel da mídia na defesa e difusão 

dos direitos. 

 

 

ST 25. TERRITÓRIOS DA ARTE: SUJEITOS E PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES 

 

Proponentes: Valdicélio Martins dos Santos, Bernardo Gomes Barbosa 

Nogueira, Karla Nascimento de Almeida, Raquel de Magalhaes Borges 

 

Ementa: A presente sessão temática visa diálogos interdisciplinares entre 

os sujeitos e suas práticas artísticas que expandem seus modos de 

(r)existência na contemporaneidade. São bem-vindos os estudos que 

atravessem e/ou abordem distintas situações estético-artísticas e 

performáticas que se propõem a tensionar, ampliar ou discutir as relações 

do corpo e corporeidade, espetáculos, obra de arte, dos lugares e suas 

arquiteturas, funções do(as) artista, do público, das linguagens da Arte 

(música, teatro, dança, artes visuais, literaturas/poesias) e das práticas 

artísticas utilizadas como metodologias na Educação Básica e Superior. 

 

 

 



 
 

ST 26. DIREITO E TECNOLOGIA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E VISUAL LAW NO 

DIREITO 

 

Proponentes: Douglas Coutinho de Souza, Alexandre Pimenta Batista 

Pereira, Helberty Vinicios Coelho, Ronald Amaral Junior 

 

Ementa: Há pouco mais de duas décadas, o recôndito do lar era 

sinônimo de privacidade, bem como os documentos de porte obrigatório 

sinônimo de identificação pessoal. Desde então, a sociedade atual tem 

experimentado incrível e acelerado desenvolvimento, marcado, 

sobretudo, pelo impacto da tecnologia digital, o que tem, por corolário, 

impulsionado novas formas de estabelecer relações sociais e de gestão 

da informação. Nesse novo cenário do século XXI informado pela 

engenharia algorítmica, inteligência artificial, bigtechs e incríveis 

capacidades de processamento de dados, fez mudar por completo os 

modos de gestão da informação e do tratamento dos dados pessoais, à 

medida em que o indivíduo pode agora ser identificado, não mais pelos 

documentos de porte obrigatório, e sim, pelas preferências e gostos, 

interesses particulares, cliques, likes, dentre outros aspectos capazes de 

serem diagnosticados e processados. 

 

 

ST 27. FILOSOFIA, RELIGIÃO E DIREITO 

 

Proponentes: Sara Edwirgens Barros Silva, André Rodrigues Santos, Jose 

Luciano Gabriel 

 

Ementa: As relações entre Filosofia, Religião e Direito são incontáveis. No 

universo da pesquisa científica estas áreas gozam de relativa facilidade 

para interdisciplinaridade; por refletirem e estudarem diretamente sobre 

o ser humano e suas ações sociais, estas áreas do conhecimento podem 

oferecer contribuições para o aperfeiçoamento do sentido de vida e dos 

processos históricos; podem fomentar olhares mais críticos sobre os 

sistemas de regramento (moral, religioso ou jurídico) que regem as 

relações e fundamentam o modus vivendi vigente. Esta sessão temática 

pretende debater sobre temas ligados às três áreas, especialmente 

considerando possíveis conexões e/ou divergências entre elas e os 

conhecimento por elas produzido. Nesta sessão temática, enquanto 

possível, os trabalhos devem oferecer uma visão interdisciplinar. 

 

 

  



 
 

ST 28. MÍDIA, DESIGN E PROCESSOS SOCIAIS 

 

Proponentes: Elton Frederico Binda de Castro, Manoel Assad Espindola 

 

Ementa: A contemporaneidade é marcada por profundas 

transformações, muitas delas amparadas pela centralidade da 

comunicação e pela midiatização nos processos sociais. Compreender 

esses fenômenos exige uma leitura crítica das lógicas do campo 

comunicacional e a sua relação com outros saberes e campos. Portanto, 

compreender a interface entre a comunicação e os processos culturais, 

políticos, econômicos, artísticos e sociais é fundamental para a 

explicação dessa nova sociedade midiatizada. Esta sessão temática tem 

como objetivo a apresentação de trabalhos que envolvam a 

comunicação e os seus diversos diálogos com a sociedade. Seja por 

meio das mídias tradicionais, as novas mídias digitais ou, ainda, processos 

não formais da comunicação. 

 

 

ST 29. EDUCAÇÃO E PRÁTICA INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE 

 

Proponentes: Lorena Bruna Pereira de Oliveira, Layla Dutra Marinho 

Cabral, Monica Maria de Almeida 

 

Ementa: A educação interprofissional em saúde apresenta-se atualmente 

como a principal estratégia para formar profissionais aptos para o 

trabalho em equipe, prática essencial para a integralidade no cuidado 

em saúde, cuidado holístico dos pacientes bem como na otimização dos 

recursos relacionados. Assim, essa sessão temática dedica-se à 

abordagem e discussão de assuntos concernentes à educação e 

práticas interprofissionais em saúde. Assuntos envolvendo educação e 

prática médica, educação e práticas interprofissionais e saúde. 

 

 

  



 
 

ST 30. 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 discutir a construção de uma 

dogmática orientada à tutela penal da atividade econômica, 

criminalidade organizada, corrupção na esfera pública, 

encarceramento em massa, novos bem jurídicos objeto de tutela penal, 

criminalização da pobreza, poder configurador, sistema processual 

acusatório, expansão de mecanismos de negociação penal, modernas 

técnicas de investigação criminal, construção de standards probatórios, 

garantia da imparcialidade do julgador, e a superação da ideologia de 

defesa social, constituem algumas das possibilidades de abordagem. 

 

 

ST 31. MIGRAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES: REFLEXÕES E DEBATES SOBRE 

OS DIFERENTES PROCESSOS MIGRATÓRIOS 

 

Proponentes: Sueli Siqueira, Glaucia de Oliveira Assis, Sandra Nicoli, 

Devani Tomaz Domingues 

 

Ementa: Os movimentos migratórios, ao longo da história, apresentaram 

diferentes configurações. As motivações e os impactos na origem e no 

destino produziram eventos que impactaram os territórios geográficos e 

simbólicos de origem e destino. A proposta desta sessão temática 

consiste em proporcionar uma troca de experiências numa dimensão 

interdisciplinar acerca dos estudos sobre a mobilidade humana, numa 

perspectiva histórica, econômica, jurídica e psicossocial, tendo o Brasil 

como ponto de chegada ou partida. Decorrente desses movimentos 

surgem questões relacionadas ao transnacionalismo, políticas 

migratórias, xenofobismo, refugiados, cultura da migração, tráfico e 

contrabando de pessoas, gênero dentre outras. Essa sessão temática 

está aberta para receber trabalhos que, partindo de um diálogo 

interdisciplinar, visem problematizar o fenômeno da migração interna e 

/ou internacional em suas diversas dimensões. 



 
 

 

ST 32. CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO 

 

Proponentes: Janaína Gonçalves Gomes, Luana da Silva Batista, Mariana 

de Souza Farias, Rachel Soares Ramos 

 

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 também tem 

o objetivo de discutir as tecnologias empregadas pelo setor agrícola, a 

sustentabilidade do agronegócio, as perspectivas de avanço e a troca 

de experiências campo e academia. 

 

 

ST 33. DIREITO E LITERATURA 

 

Proponentes: Felipe Miranda dos Santos, André Rodrigues Santos, 

Bernardo Gomes Barbosa Nogueira 

 

Ementa: Com o declínio do positivismo jurídico o movimento Direito e 

Literatura surge como um peculiar e promissor campo interdisciplinar que 

oferece novas possibilidades de compreensão tanto da natureza 

humana e dos conflitos sociais quanto dos impasses e desafios que o 

direito enfrenta na contemporaneidade. Contrapondo-se ao tradicional 

viés dogmático e acrítico do Direito, a literatura – que se caracteriza pela 

dimensão criadora, lúdica, como também pela flexibilidade e constante 

renovação da linguagem, pelos efeitos de humanização e empatia que 

se mostra capaz de produzir, por sua natureza polifônica, sua abertura 

para a plurissignificação e para múltiplas possibilidades de interpretação 

– constitui importante recurso tanto para apurar a habilidade de leitura e 

desenvolver as competências de compreensão e interpretação de 

textos, essenciais à práxis jurídica, quanto para promover a ampliação do 

próprio horizonte de compreensão dos juristas e, portanto, a reflexão 

destes acerca dos fenômenos jurídicos e sociais. Assim, pretende-se 

discutir, a partir do fenômeno literário, a significação das categorias 

jurídicas, abertura semântica e conceitual do discurso jurídico, 

ressignificação dos rituais jurídicos de interpretação, ou mesmo a 

construção retórica da argumentação. 

 

 



 
  



 
ST 34. INOVAÇÃO, CUIDADOS E TRATAMENTOS EM ODONTOLOGIA 

 

Proponentes: Romero Meireles Brandao, Luiz Felipe Nunes Moreira, 

Marileny Boechat Frauches, Paulo Roberto de Souza Viana 

 

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 (inovação) em 

Odontologia. 

 

 

ST 35. TERRITÓRIO EM DIÁLOGO COM SAÚDE COLETIVA E SOCIEDADE 

 

Proponentes: Suely Maria Rodrigues, Leonardo Oliveira Leão e Silva, 

Marileny Boechat Frauches 

 

Ementa: Essa sessão temática objetiva discutir o entendimento da 

interação entre Território/saúde coletiva e sociedade nos espaços de 

produção de ações voltadas para a qualidade de vida da população, 

a partir de abordagens diversas e dialógica das situações cotidianas 

vivenciadas. 

 

 

  



 
 

ST 36. UM NOVO MINDSET NA GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES: TEMPOS DE 

CRISE X EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. 

 

Proponentes: Leonardo Geraldo dos Santos Carneiro, Luana da Silva 

Freitas, Mauro Guariente, Sergio dos Santos Reis 

 

Ementa: O empreendedorismo e a inovação deixaram de ser diferenciais 

e passaram a ser fundamentais para o desenvolvimento e crescimento 

socioeconômico. Diante desta tendência, trabalhar com a 

Administração em níveis mais profundos significa problematizar as 

demandas existentes no mercado, apresentando soluções possíveis em 

um contexto rígido em disponibilidade de recursos, sustentabilidade 

econômica e ambiental e qualidade extrema de produtos. As 

organizações precisam garantir a sua sobrevivência no mercado 

reavaliando processos, custos, investimentos e pessoal; admitir, demitir, 

contratar consultoria, buscar novas estratégias ou simplesmente 

aguardar. Esses são dilemas que assolam as organizações pelo mundo e 

não é diferente no contexto nacional e regional. Conhecer os agentes 

limitantes, entender o mercado e se movimentar estrategicamente, são 

habilidades que os gestores precisam desenvolver para gerir suas 

empresas com base no empreendedorismo e na inovação. Esta sessão 

temática propõe aos alunos, professores e convidados, um espaço para 

discussão e apresentação de ideias, pesquisas, trabalhos, em 

andamento ou já concluídos, relacionados à gestão com foco em 

mindset organizacional, com vistas a contribuir para a criação da cultura 

empreendedora, tirando de P&D as atitudes e comportamentos da 

inovação e levando-os para toda a organização. 

 

 

ST 37. TRABALHO, EMPRESA, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO NA ORDEM 

ECONÔMICA BRASILEIRA E INTERNACIONAL 

 

Proponente: Helberty Vinicios Coelho 

 

Ementa: Essa sessão temática propõe discutir pesquisas em andamento 

ou já concluídas, que discorram sobre a importância do valor social do 

trabalho, as atividades empresariais com seus negócios e crises, os 

institutos do direito falimentar e recuperacional nas empresas. Frente ao 

complexo cenário implementado pela globalização, conjuntamente 

com as novas tecnologias, as transferências de know-how, com seus 

efeitos nos direitos humanos e na liberdade econômica brasileira e 

internacional. 



 
 

ST 38. TERRITÓRIO DA MINERAÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS, 

SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, ÉTICOS, TÉCNICOS E JURÍDICOS 

 

Proponentes: Diego Jeangregório Martins Guimaraes, Adriana de Oliveira 

Leite Coelho, Haruf Salmen Espindola, Lissandra Lopes Coelho Rocha 

 

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

culturais, éticos, técnicos e jurídicos das temáticas vinculadas à discussão 

socioambiental, de modo a avançar na compreensão desse território da 

mineração marcado por grandes desastres (2015 em Mariana, e 2019 em 

Brumadinho) em seus múltiplos aspectos. Compreender as relações entre 

sociedade e natureza; concepções acerca da ética biocultural e demais 

aspectos éticos e políticos em relação ao ambiente; relações entre 

território, ambiente e ecologia; relações entre território, nação e 

natureza; percepções sobre o mundo ao redor e fixação de significados 

sobre procedimentos regulatórios, estruturas de poder e processos 

decisórios; interesse econômicos, desigualdade, 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; impactos e 

desdobramentos dos desastres. Questões relativas à tutela e impactos 

ambientais, 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 39. CONTABILIDADE PARA NEGÓCIOS NA ERA DIGITAL 

 

Proponentes: Sérgio dos Santos Reis, Helberty Vinicios Coelho, Leonardo 

Geraldo dos Santos Carneiro, Mauro Guariente 

 

Ementa: O empreendedorismo e a inovação deixaram de ser diferenciais 

e passaram a ser fundamentais para o desenvolvimento e crescimento 

socioeconômico. Um dos fatores que mais se destacam neste cenário 

evolutivo envolve procedimentos digitais e a tecnologia da informação 

e da comunicação. A área contábil tem sido muito afetada por esse 

fenômeno, portanto se fazem necessárias pesquisas referentes à 

inovação nos processos contábeis digitais. Diante deste desafio, esta 

sessão temática quer proporcionar a busca pela pesquisa científica com 

o viés de inovação no mundo dos negócios, utilizando novas ferramentas 

tecnológicas para auxiliar a contabilidade no propósito de controle, 

registro e tomada de decisões. 

 

 

ST 40. ESTUDOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA: TENDÊNCIAS PARA INTERVENÇÕES 

PROFISSIONAIS E PEDAGÓGICAS NA INTERFACE COM A SAÚDE, ESPORTE E 

LAZER 

 

Proponentes: Destter Alacks Antonietto, Dângelo Salomão Augusto 

 

Ementa: Esta sessão tem como objetivo oferecer espaço para a discussão 

de temas relacionados a promoção e manutenção da saúde através do 

exercício físico e atividade física, os fenômenos esportivos nos âmbitos do 

desempenho, treinamento e manifestações culturais e sociais, as 

abordagens metodológicas das práticas pedagógicas nas aulas de 

educação física e as características das práticas de lazer. 

 

 

  



 
 

ST 41. JUVENTUDES: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES SOBRE SAÚDE, DIREITO 

E EDUCAÇÃO 

 

Proponentes: Aline Valeria de Souza, Edmarcius Carvalho Novaes, Eunice 

Maria Nazarethe Nonato 

 

Ementa: Interessa a 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 produtos de suas experiências de socializações. A 

proposta de diálogo interdisciplinar deverá ser baseada nos eixos: saúde 

(com destaque aos aspectos biopsicossocial e epidemiológicos); direito 

(a partir da perspectiva de direitos humanos e gestão de políticas 

públicas) e educação (na relação com o saber, em distintos espaços, 

com metodologias de formação, considerando ainda os aspectos 

relativos as diversidades de gênero, raça e classe social). 

 
 

ST 42. A CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL ATRAVÉS DO 

OLHAR DAS MULHERES  

 

Proponentes: Luana da Silva Freitas, Leonardo Geraldo dos Santos 

Carneiro, Mauro Guariente 

 

Ementa: Em 2019, a participação das mulheres no mercado de trabalho 

representava 54,34% dos empregos formais e 37,40% dos cargos 

gerenciais, o que demonstra uma importante representatividade 

feminina nos ambientes empresariais. Considerando a atuação e 

contribuição delas para o desenvolvimento do ambiente empresarial e 

da sociedade como um todo, esta sessão temática tem como objetivo 

explorar os desafios enfrentados e as conquistas obtidas pelas mulheres, 

em especial ao longo dos últimos 20 anos, visando alcançar sua 

valorização e reconhecimento em qualquer área profissional a que se 

proponha. 

 

 

 

  



 
 

ST 43. DIREITO, SOCIEDADE E CIDADANIA 

 

Proponentes: Fernanda Teixeira Saches Procópio, Diego Jeangregório 

Martins Guimarães, Guilherme Dutra Marinho Cabral, Vinicius Sampaio da 

Costa 

 

Ementa: O comportamento da pessoa determina-se a partir de sua 

convivência em sociedade, pois é alicerçada no outro que se tem sua 

definição e formação. A coexistência humana no contexto de uma 

sociedade plural e mutável fundamenta a imprescindibilidade do Direito, 

o qual incentiva uma vivência social equilibrada e harmoniosa. O Direito 

apresenta-se, ainda, como um sistema paradoxal, na medida em que 

elenca um conjunto de normas de conduta, que estimula a autonomia, 

ao mesmo tempo em que impõe limites à atuação individual de modo a 

garantir o pleno exercício da cidadania e o respeito ao Estado 

Democrático de Direito. Deste modo, a presente proposta visa discutir 

temáticas jurídicas contemporâneas, que dialoguem com a essencial 

proteção ao bem comum e às liberdades individuais. 

 


