
 

Atividades Acadêmicas Complementares do Noturno – 05/11/2019 

 

1) Palestra: Dosimetria Interna 

Palestrante: Bruno Melo Mendes 

Local: Faculdade de Medicina - Sala 463 

Horário: 19 horas 

Resumo: Nessa palestra serão abordados os conceitos básicos em dosimetria interna, 

tais como: tipos de exposição; tipos de exposição interna; grandezas; métodos de 

monitoração; modelos biocinéticos; estimativa da atividade incorporada; estimativa de 

dose absorvida e dose efetiva. 

 

2) Palestra: O Programa Mais Médicos no Âmbito da Política de saúde do Brasil 

Palestrantes: Profª Helcimara Teles, Profª Telma Menicucci, Prof. Carlos Roberto 

Horta, Prof. José Angelo Machado, Prof. Paulo Victor Melo e pesquisadora Marina 

Siqueira. 

Local: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - Auditório Sônia Viegas 

Horário: 19 horas 

Resumo: O evento destina-se à apresentação e debate da pesquisa desenvolvida pelo 

grupo de pesquisa Opinião Pública sobre o Programa Mais Médicos que gerou o livro 

"O Programa Mais Médicos no Âmbito da Política de Saúde do Brasil". Os palestrantes 

são os autores do livro. 

 

3) Palestra: Exibição de Turma da Mônica - Laços, com palestra do ilustrador Vitor 

Cafaggi, coautor da graphic novel que deu origem ao filme 

Palestrante: Vitor Cafaggi 

Local: Escola de Belas Artes - Auditório Álvaro Apocalypse 

Horário: 19 horas 

Resumo: Com apoio da Paris Filmes, haverá exibição de "Turma da Mônica - Laços" 

(Brasil, 2019, de Daniel Rezende), primeiro live-action dos personagens criados por 

Maurício de Sousa, seguida de palestra com o ilustrador Vitor Cafaggi, coautor da 

graphic novel que deu origem ao filme. Vencedora de prêmios, como o HQMix, a 

graphic novel foi a primeira história da Turma da Mônica a chegar aos cinemas com 

atores. O editor indicado ao Oscar (por Cidade de Deus, 2002) Daniel Rezende assina 

a direção. O roteiro ficou a cargo de Thiago Dottori que enfrentou o desafio de transpor 

para as telas o que sempre funcionou nos quadrinhos, partindo da graphic novel dos 

irmãos, Vitor e Lu Cafaggi. A palestra contará ainda com a participação da designer 

Carolina Lentz que irá apresentar a trajetória do quadrinista mineiro. 

 

4) Palestra: Mostra de Talentos dos Estudantes de Letras 

Palestrante: Alunos de Letras 

Local: Faculdade de Letras da UFMG - Auditório 1007  

Horário: 19 horas 

Resumo: O objetivo da Mostra é valorizar as diversas atividades culturais que são 

desenvolvidas pelos alunos ou ex-alunos da Faculdade de Letras da UFMG em outros 

ambientes, muitas vezes não conhecidas no meio acadêmico. Portanto, a Mostra de 

Talentos dos Estudantes de Letras é um espaço no qual o aluno/ex-aluno apresenta 

um quadro cultural (música, poema, performance, dança…). A atividade é aberta a 

todos os interessados que queiram descobrir talentos culturais da comunidade discente 

da Letras. 



 

5) Palestra: PPPs na saúde: desafios na modelagem contratual - Homenagem ao 

Professor Paulo Neves de Carvalho 

Palestrante: Maria Tereza Fonseca Dias, Eurico Bitencourt Neto, Marina Magalhães 

Avelar, Thiago Ferreira Almeida, Maria Aparecida Aiko Ikemura 

Local: Faculdade de Direito da UFMG – Edifício Vilas Boas/ Salão Nobre. 4o andar 

Horário: 18h30 

Resumo: O Ciclo de Debates ""PPPs na saúde: desafios da modelagem - Evento em 

homenagem ao Prof. Paulo Neves de Carvalho" pretende promover o debate em torno 

dessa temática tão atual. A partir das noções de governança e direito fundamental à 

saúde, procurou-se compreender o modelo regulatório e contratual das PPP´s e suas 

repercussões na gestão contemporânea dos sistemas públicos de saúde. 

 

6) Palestra: Primeiros Socorros 

Palestrante: Bruno Gonçalves da Silva 

Local: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Auditório Maria 

Lúcia Paixão 

Horário: 19 horas 

Resumo: A palestra tem um objetivo de ensinar o aluno de cursos da saúde sobre 

alguns procedimentos básicos de primeiros socorros e sobre como agir em 

determinadas situações de emergência que podem ocorrer durante o atendimento. 

 

7) Palestra: Biofármacos: a grande aposta da indústria farmacêutica atual.  Conceitos, 

processo produtivo e perspectivas. 

Palestrante: Débora Maria Abrantes Costa (Departamento de Produtos Farmacêuticos) 

Local: Faculdade de Farmácia - Sala 3003  

Horário: 19 horas 

Resumo: Os biofármacos gerados constituem um novo arsenal terapêutico e 

viabilizaram a terapia de doenças que, até pouco tempo, não tinham tratamento — ou o 

que existia era difícil —, além de trazer esperança para pacientes de todo o mundo 

com a pesquisa de novos medicamentos. O mercado mundial desses produtos tem 

crescido muito nos últimos anos, representando 11 dos 15 medicamentos com 

prescrição mais vendidos em 2018. Dessa forma, os biofármacos constituem a grande 

tendência da indústria farmacêutica atual e a inserção e o conhecimento dos 

profissionais da saúde nesse panorama torna-se imprescindível. 

 

8) Palestra: Atravessa - Ritual de Formatura 

Palestrante: Malu Pinho e Verônica Magalhães Rosário 

Local: Auditório da Escola de Mùsica 

Horário: 19 horas 

Resumo: A academia é cheia de possibilidades, encontros e portas; muita rigidez 

também. O percurso é individual, assim como o tempo da descoberta… mas nem 

tanto, porque há um limite e é necessário se adequar. É corda bamba que a gente 

precisa atravessar. Após 5 anos na Universidade (menos que um pontinho na linha do 

tempo da vida dela; uma marca relevante na minha), eu agradeço a oportunidade de 

passar e ter tantos encontros — e também de sair, que é tão difícil quanto entrar. A 

educação tem poder para mudar o mundo, porém a autoridade científica, que por 

vezes segrega áreas e invalida certas formas de experiência, faz com que isso fique 

restrito a poucos mundos. Ao longo da graduação em Musicoterapia entendi que o 

silêncio pode ser tão importante quanto o mais belo e rebuscado som, e que a fala 

pode não ser a mais eficiente forma de transmitir uma ideia. A Musicoterapia utiliza a 

manifestação artística como forma de comunicação e é por meio desta que eu 

pretendo contar essa história. 



 

9) Palestra: Raciocínio Profissional - Saúde Pública 

Palestrante: Lidilene Silva Mendonça 

Local: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupaciona - Mini Auditório 

(Sala 11 - 2° andar) 

Horário: 18h30 

Resumo: Lidilene Silva Mendonça, formada em 2011 em terapia ocupacional na 

UFMG, pós graduada em saúde pública com ênfase na saúde da família (2019) e 

referência técnica da regional norte em assistência a saúde (2017), fará uma 

apresentação sobre a atuação na gestão da saúde pública e os processos envolvidos. 

 

10) Palestra: A Biodiversidade e as Paisagens Brasileiras pelo Olhar dos Naturalistas 

Palestrante: Bernardo Gontijo 

Local: Instituto de Geociências - sala 3050 

Horário: 19 horas 

Resumo: O tema será trabalhado como um convite ao diálogo entre as diversas áreas 

das Ciências Naturais e entre essas e a perspectiva artística. O fascínio da 

biodiversidade neotropical revelada pelos naturalistas que aqui vieram - antes, durante 

e depois de HUMBOLDT - é trabalhado nas diversas perspectivas - Biológica, 

Geográfica, Ecológica e, sobretudo, Histórica. Ao final serão feitos ganchos para uma 

reflexão final a respeito do legado deixado por esses naturalistas, especialmente no 

que tange ao problema ambiental que vivido em nossos dias. 

 

11) Palestra: Visualização de Dados em Business Intelligence e Data Analytics 

Palestrante: Solange Teixeira Oliveira, Yussif Tadeu de Barcelos Dutra 

Local: Instituto de Ciências Exatas - Sala de Seminários 3060 

Horário: 19h30 

Resumo: Apresentação dos conceitos de Self Service BI e Data Analytics. Como 

utilizar Design Sprint e Jornada do Consumidor no processo de desenvolvimento de 

soluções de BI/DA. Boas praticas e exemplos de construção de visualização de dados 

nas ferramentas Power BI e Qlik Sense. 

 

12) Palestra: O Centro de Tecnologia em nanomateriais e grafeno (CTNano) da UFMG 

Palestrante: Marcos Pimenta 

Local: Instituto de Ciências Exatas - Auditório 1 

Horário: 19 horas 

Resumo: Será feita uma introdução sobre a ciência dos nanomateriais e grafeno e 

depois serão mostradas as atividades atualmente realizadas no Centro de Tecnologia 

em nanomateriais e grafeno (CTNano) da UFMG. 

 

13) Palestra: A física de aquecimento global 

Palestrante: Ronald Dickman 

Local: Instituto de Ciências Exatas – Auditório 2 

Horário: 19h15 

Resumo: Uma discussão não-técnica sobre a base física de aquecimento global; 

resumos das evidências observacionais; mecanismo do efeito estufa (EE); 

consequências do aumento de gases do EE; previsão do clima. 

 

 

 

 

 

 



 

14) Palestra: Montagem como processo de descoberta e criação 

Palestrante: Luiz Pretti 

Local: Escola de Belas Artes - Sala 2007 

Horário: 19 horas 

Resumo: Luiz Pretti, cineasta e montador, vai contar parte do processo de trabalho em 

filmes como Arábia (Affonso Uchôa e João Dumans), Estrada para Ythaca e Os 

Monstros (Pedro Diógenes, Guto Parente, Luiz Pretti e Ricardo Pretti). 

 

15) Palestra: Preparando-se para o Mestrado 

Palestrante: Zulmira Medeiros 

Local: CAD 1 - Sala 311 

Horário: 19 horas 

Resumo: Preparação para processos seletivos na pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado). Elaboração de um projeto de pesquisa: tema, problema, 

objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia, cronograma. A pesquisa e o 

pesquisador; divulgação científica; periódicos e eventos acadêmicos; órgãos 

reguladores; ética em pesquisa 

 

16) Palestra: Oficina de Saúde Mental 

Palestrante: Pedro Triani 

Local: Escola de Arquitetura - Salão do DA  

Horário: 18 horas 

Resumo: Em meio ao estresse do semestre letivo, a AAEAD propõe a segunda edição 

da oficina de saúde mental que busca, por meio de atividades esportivas e 

competições amistosas, aliviar a tensão acadêmica e promover um respiro dos prazos 

e trabalhos. 

 

17) Palestra: Cooperação Internacional para o Desenvolvimento Econômico 

Palestrante: Maria Bueno 

Local: Faculdade de Ciências Econômicas - Auditório 2 

Horário: 19 horas 

Resumo: - 

 

18) Palestra: Roda de Conversa sobre Qualidade de Vida e Saúde Mental na UFMG 

Palestrante: Profa Teresa Cristina da Silva Kurimoto e Profa Maria Stella Brandão 

Goulart 

Local: Escola de Engenharia - Auditório Principal 

Horário: 19 horas 

Resumo: Roda de conversa sobre qualidade de vida e saúde mental, tanto na Escola 

de Engenharia quanto na UFMG. Troca de experiências e pontos de vista sobre o tema 

entre os participantes. 

 

19) Palestra: Verdades e mitos sobre a situação econômica do Brasil 

Palestrante: João Prates Romero 

Local: Faculdade de Farmácia - Auditório  

Horário: 19 horas 

Resumo: Análise da situação fiscal brasileira e seus impactos de curto e longo prazo. 

 

 

 

 

 



 

20) Palestra: Arte no domínio hispânico: algumas considerações sobre o México, a 

Colômbia e a Espanha 

Palestrante: Profa. Ana Lúcia Esteves dos Santos, Ian Anderson Maximiano Costa 

(monitor com bolsa), Carolina Dias Abreu (monitora voluntária) e Laura Costa Drigo 

(monitora voluntária) 

Local: FALE – Mini-auditório 2003  

Horário: 19 horas 

Resumo: O objetivo da proposta é integrar conteúdos do universo da arte na 

experiência individual dos estudantes em seu processo de aprendizagem do espanhol 

como língua estrangeira (ELE), no qual a vinculação língua e cultura parece ser mais 

que significativa, necessária, ao possibilitar uma oportunidade de enriquecimento 

acadêmico e formativo. A atividade será em espanhol e aberta a estudantes de outras 

habilitações e áreas interessados na temática proposta. Serão apresentados quatro 

aspectos representativos da arte no domínio hispânico: o muralismo e seus principais 

integrantes no México, a pintora Frida Kahlo e sua obra, desenvolvida paralelamente a 

suas vivências emocionais também nesse país, a trajetória da artista plástica 

colombiana (pintora e escultora) Ana Mercedes Hoyos, introdutora do Modernismo no 

cenário artístico de seu país, e o fazer estético inovador do consagrado pintor espanhol 

Pablo Picasso pelo território artístico do Cubismo, em sua releitura da famosa obra da 

pintura clássica espanhola, “Las meninas”, do pintor da corte de Felipe IV, Diego de 

Velázquez. 

 

21) Palestra: Apresentação dos Programas de Mobilidade internacional da UFMG 

Palestrante: Luciana Fiúza 

Local: Faculdade de Letras - Auditório 2001  

Horário: 19 horas 

Resumo: Apresentação da Diretoria de Relações Internacionais da UFMG e dos 

programas de mobilidade internacional da UFMG para alunos da graduação e 

oportunidades de bolsas de estudo no exterior. 

*A palestra contará com Intérprete de Libras 

 

 

22) Palestra: Desastre de Mariana: 4 anos de luto e luta 

Palestrante: Cristina Serra 

Local: Faculdade de Ciências Econômicas - Auditório 4  

Horário: 19 horas 

Resumo: Evento realizado em função dos quatro anos do desastre de Mariana. Será 

realizado o lançamento do livro 'Tragédia em Mariana: a história do maior desastre 

ambiental do Brasil', da jornalista Cristina Serra. Palestra com participação de 

professor da UFMG e representante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 

 

23) Palestra: Empreender é fazer uma tese: Como as lições da academia me fizeram um 

empreendedor 

Palestrante: Thiago Meira 

Local: Instituto de Ciências Agrárias - Bloco C, 2º andar, Auditório 

Horário: 19h30 

Resumo: A palestra explora a relação entre trajetória acadêmica na pós graduação e o 

empreendedorismo. O empreendedor visto como agente de mudanças, inquieto e 

atendo à criação de novas oportunidades. De que forma a experiência na pesquisa e 

inovação pode contribuir para busca de novos negócios. 

 

 



 

 

 

24) Palestra: Educação especial e inclusão 

Palestrante: Amanda Duarte e convidados. 

Local: Instituto de Geociências - Auditório principal. 

Horário: 19 horas 

Resumo: O ensino é tão diversificado e quando falamos de inclusão e educação 

especial ainda temos uma maior diversificação para atender uma demanda de 

situações diversas, de estudantes com suas individualidades. 

 

25) Palestra: Ressignificando a Deficiência: A Abordagem Social às Práticas Inclusivas na 

Escola 

Palestrante: Jan Valle 

Local: Faculdade de Educação - Auditório Neidson Rodrigues 

Horário: 19h30 

Resumo: Palestra sobre o Modelo Social da deficiência. 

 

 


