Atividades Acadêmicas Complementares do Noturno – 23/09/2019

1)

Atividade: Tempos presentes - Desinformação, Mídia Social e Eleições no Brasil
Local: Prédio do CAD 3 - Auditório B -106
Palestrante: Raquel Recuero (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Horário: 19 horas
Vagas: 190
Resumo: A palestra abordará as pesquisas desenvolvidas pela convidada sobre o papel da
desinformação nas conversações da mídia social no Brasil. De modo particular, trabalhamos com
os tópicos de discurso, redes e estrutura da conversação em Twitter, Facebook e WhatsApp,
com a construção das discussões públicas e os efeitos das cascatas de desinformação (fake
news, boatos, etc.)

2)

Atividade: Leitura para crianças e adolescentes em hospitais: ateliê 4 de "empaginação"
Local: Faculdade de Letras da UFMG - Sala da Congregação (3014)
Palestrante: Adriane Teresinha Sartori
Horário: 19 horas
Vagas: 40
Resumo: Esta atividade envolve a apresentação de um projeto de leitura de livros literários que
está sendo desenvolvido no Hospital de Clínicas da UFMG com crianças e adolescentes em
situação de privação de liberdade, seguida da realização de um ateliê de "empaginação", no qual
se ensina a realizar um tratamento artesanal em cada exemplar, para que os livros possam
chegar aos meninos, respeitando normas estabelecidas pelo Hospital.

3)

Atividade: I Seminário Interdisciplinar: a recusa de tratamento médico por motivação religiosa
com fundamento na ADPF 618
Local: Faculdade de Direito – Sala da Congregação
Palestrante: Carla Vasconcelos Carvalho
Horário: 19 horas
Vagas: 120
Resumo: O objetivo do evento é a discussão proposta na ADPF 618 em curso no Supremo
Tribunal
Federal.
Segundo
a
síntese
trazida
no
site
do
STF
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423187),
baseada
nos
direitos constitucionais à vida digna e à liberdade de crença, "a procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 618, com pedido de medida cautelar, no qual visa assegurar às
Testemunhas de Jeová maiores de idade e capazes o direito de não se submeterem a
transfusões de sangue por motivo de convicção pessoal". Não se trata de uma discussão
isolada. A matéria é sempre trazida a debate em variadas esferas. Uma delas é, por exemplo, o
filme Ato de Esperança (A children act), de 2017, com Emma Thompson, dirigido por Richard
Eyre, que se sugere aos interessados, como prosseguimento das reflexões que se farão no
evento ora apresentado.

4)

Atividade: BHRIF (BH Rock Independente Fest) - 25 anos depois
Local: Prédio do CAD 3 - Auditório B106
Palestrante: Ronaldo Gino e Nísio Teixeira
Horário: 19 horas
Vagas: 150
Resumo: Em agosto de 1994 aconteceu em Belo Horizonte o BHRIF - BH Rock Independente
Fest, que reuniu dezenas de bandas nacionais e internacionais como Fugazi, Swamp Terrorists,
Anathema, EC Nudes, Virna Lisi, Jorge Cabelera, Dorsal Atlântica, Violeta de Outono, dentre
outras para três dias de shows e também debate em torno do mercado independente de rock. 25
anos depois, alguns protagonistas deste momento fazem um balanço do festival e do rock do
outrora e do agora.

5)

Atividade: Mostra CAAD 2019
Local: Escola de Belas Artes - Auditório
Palestrante: Luiz Fernando de Alencar, Arttur Ricardo de Araujo Espindula e Luciano Mariz
Horário: 18h30
Vagas: 160
Resumo: Mostra de filmes do CAAD e palestras com profissionais da área de cinema e de
animação.

6)

Atividade: Biomatemática: o que é essa mistura?
Local: Instituto de Ciências Exatas – Auditório 2
Palestrante: Armando Gil Magalhães Neves
Horário: 19 horas
Vagas: 140
Resumo: Tentarão explicar através de alguns exemplos, os mais simples possíveis, qual o papel
que modelos matemáticos podem desempenhar no entendimento de questões biológicas.
Algumas áreas poderiam ser Genética, Evolução, Ecologia e Epidemiologia. Falarão de que tipo
de questões matemáticas aparecem e o que é necessário saber para se estudar nesta área. A
palestra pretende ser acessível a estudantes que tenham conhecimento de Matemática a nível
de ensino médio e nenhum pré-requisito de Biologia é necessário. Esperam motivar alunos das
áreas de Ciências Biológicas ou Saúde a estudar mais Matemática e alunos das áreas de
Ciências Exatas e Engenharia a descobrir aplicações interessantes da Matemática que estudam
a nível superior.

7)

Atividade: Inovação na era digital: como as empresas e profissionais estão se transformando
Local: Escola de Engenharia - Auditório Principal
Palestrante: Paulo Vítor Guerra
Horário: 19h30
Vagas: 400
Resumo: A transformação digital é um caminho sem volta para todas as organizações, sejam
pequenos negócios ou grandes empresas, e os profissionais precisam estar atentos às novas
habilidades que serão exigidas para percorrer esse caminho com sucesso. Entenda o impacto
das inovações na era digital nos negócios, na sua carreira e na sua vida.

8)

Atividade: Raciocínio Profissional - Implementação da Terapia Ocupacional na Aeronáutica
Local: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Mini Auditório (Sala 11)
Palestrante: Carolina Pereira da Silva Melo
Horário: 18h30
Vagas: 60
Resumo: A terapeuta ocupacional Carolina Pereira da Silva Melo, formada pela UFMG em 2006,
especialista em reabilitação do membro superior em 2009 pela FCMMG e neuropsicologia pela
FCMMG em 2019, fará uma apresentação sobre a implementação do setor de terapia
ocupacional na aeronáutica. Carolina Pereira foi terapeuta ocupacional da Força Aérea Brasileira
de 2007 a 2016.

9)

Atividade: Mostra Audiovisual - Exibição comentada do filme "Navios de terra"
Local: Prédio do CAD 2 - A 104
Palestrante: Simone Cortezão
Horário: 19 horas
Vagas: 290
Resumo: Neste terceiro encontro da Mostra Audiovisual vamos exibir "Navios de Terra" (2017)
de Simone Cortezão, seguido de debate com a diretora. No filme Rômulo, além de ser um
marinheiro, pode ser chamado de desbravador. Navegando por caminhos desconhecidos na
imensidão do mar, ele segue tendo como trabalho deslocar a montanha de um país a outro,
entre o Brasil e a China. Chegando ao outro lado do planeta, faz encontros e descobre como a
paisagem local se conecta com aquela que sempre conheceu.

10) Atividade: O primitivo na modernidade - Hans Blumenberg e o mito
Local: Faculdade de Letras - Sala 2007
Palestrante: Georg Otte
Horário: 17 horas
Vagas: 40
Resumo: Hans Blumenberg (1920-1996) ficou conhecido pelos seus estudos sobre a metáfora e
suas contribuições à histórias das ciências. Com seu livro "Trabalho sobre o mito" (1979), ele
abriu mais um campo de estudos, oferecendo uma profunda análise da questão do mito a partir
da antropologia filosófica. A palestra apresentará alguns tópicos do pensamento de Blumenberg.
11) Atividade: Composição e arranjo na música instrumental brasileira - Conversa com Lea Freire e
vencedores do Prêmio BDMG Instrumental 2019
Local: Escola de Música - Auditório
Palestrante: Lea Freire, Lucas Telles, Rafael Martini, Marcela Nunes e Marcos Abjaud
Horário: 19 horas
Vagas: 80
Resumo: Bate papo sobre composição e arranjo na música instrumental brasileira com a
compositora, arranjador e instrumentista Lea Freire, um dos maiores nomes do gênero no Brasil,
e com os ganhadores do prêmio de composição e arranjo BDMG Instrumental de 2019.
12) Atividade: Saúde Mental na Universidade: roda de conversa com a comunidade universitária
Local: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - 3º andar, na Sala 3056
Palestrante: Cláudia Mayorga (Pró-reitora de Extensão Universitária), Teresa Kurimoto
(Comissão Permanente de Saúde Mental), Flora Villas (Discente do DAA), Felipe Magalhães
(Psiquiatra e discente do DAA)
Horário: 19 horas
Vagas: 40
Resumo: O Fórum de Diálogos da Antropologia e Arqueologia da UFMG convida toda a
comunidade universitária para trocar relatos sobre a Saúde Mental na Universidade. No
Setembro Amarelo, contaremos com a presença da Teresa Kurimoto, da Comissão Permanente
de Saúde Mental da UFMG, da Cláudia Mayorga, Psicóloga e Pró-reitora de extensão, da Flora
Villas, discente do curso de graduação e do Felipe Magalhães, psiquiatra que atende no SUS e
discente de graduação.
13) Atividade: Trajetória Vianna, pensamento em movimento
Local: Prédio do Teatro – Sala Preta
Palestrante: Joana Ribeiro da Silva Tavares e Marina Campos Mag
Horário: 19 horas
Vagas: 80
Resumo: Palestra/bate papo com as autoras do livro "Grupo Teatro do Movimento, um gesto
expressivo de Klauss e Angel Vianna na dança brasileira" sobre a trajetória de Angel (1928) e
Klauss Vianna (1928-1992), com ênfase na a trajetória do Grupo Teatro do Movimento (GTM),
companhia de dança fundada por Klauss e Angel Vianna em 1976, no Rio de Janeiro, e
considerada uma das precursoras da dança contemporânea carioca, influenciando toda uma
geração de artistas e coreógrafos. Haverá também exibição de extratos da Journée d’études
"Créer à deux : Klauss et Angel Vianna" realizada na Paris-8 em 2017.
14) Atividade: A importância do ENADE / Perspectivas e Reflexões Acerca do Curso Superior de
Tecnologia em Radiologia
Local: Faculdade de Medicina - Salão Nobre
Palestrante: Paulo Márcio Campos de Oliveira
Horário: 19 horas
Vagas: 300
Resumo: Próximo a completar 10 anos de existência, o Curso Superior de Tecnologia em
Radiologia da UFMG vem se destacando entre os cursos avaliados pelo MEC. Em 2019, os
alunos concluintes do curso farão o exame do ENADE, logo, torna-se importante elucidar a
importância deste exame para o curso e para a carreira de Tecnólogo em Radiologia.

15) Atividade: Políticas inclusivas no Quebec: entre o reconhecimento e a ocultação das marcas da
diversidade
Local: Faculdade de Educação - Auditório Luiz Pompeu
Palestrante: Corina Borri-Anadon
Horário: 19 horas
Vagas: 110
Resumo: Palestra sobre educação inclusiva no Quebec, Canadá. A palestrante focalizará
políticas inclusivas desenvolvidas na província de Quebec, bem como seus limites e desafios.
16) Atividade: Mudanças climáticas e os desafios da governança ambiental após Kyoto
Local: Faculdade de Ciências Econômicas - Auditório 03
Palestrante: Mariana Balau
Horário: 19 horas
Vagas: 100
Resumo: Palestra sobre meio ambiente nas relações Internacionais
17) Atividade: Política dos desastres e crítica social: tendências do pragmatismo francês em tempos
obscuros
Local: Faculdade de Ciências Econômicas - Auditório 1
Palestrante: Francis Chateauraynaud (Escola de Estudos em Ciências Sociais de Paris)
Horário: 19 horas
Vagas: 145
Resumo: Evento realizado no âmbito do Programa Participa UFMG.
** Essa palestra será ministrada em língua inglesa
18) Atividade: Movimento Bilíngue em Minas Gerais
Local: Faculdade de Letras – Auditório 2003
Palestrante: Clarissa Fernandes das Dores
Horário: 19 horas
Vagas: 50
Resumo: Este trabalho faz inicialmente uma retrospectiva histórica do Movimento Bilíngue
Nacional e suas ramificações nos estados brasileiros. Posteriormente, apresenta a trajetória do
Movimento Bilíngue em Minas Gerais, seus desafios e perspectivas. Além disso, abordar as
questões relacionadas as práticas educacionais voltadas aos líderes surdos envolvidos na
política educacional apontando caminhos para dizer do seu papel na construção do sujeito surdo
no âmbito escolar.
**Essa palestra será ministrada em Libras com interpretação para a língua portuguesa
19) Atividade: Sarampo, cobertura vacinal e a produção de vacinas no Brasil
Local: Faculdade de Farmácia - Auditório
Palestrante: Profa. Dra. Lilian Martins de Oliveira Diniz - Professora do Departamento de
Pediatria da UFMG, também atua como preceptora da residência médica em infectologia
pediátrica na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG); 2 - Adriana Cristina
Camargos de Rezende - Enfermeira Referência da Gerência de Atenção Primária à Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 3 - Dra. Roberta Márcia Marques Farmacêutica responsável pela Divisão de Assuntos Regulatórios da Fundação Ezequiel Dias
(Funed).
Horário: 19 horas
Vagas: 180
Resumo: O objetivo dessa mesa redonda é debater sobre as principais características do
sarampo, o retorno dessa doença no Brasil após a sua erradicação, a atual cobertura vacinal da
população e como se dá o processo de produção de vacinas no país. Espera-se que seja uma
oportunidade para compartilhar informações e esclarecer dúvidas sobre a doença e sua
prevenção.

20) Atividade: Oficina de Planejamento estratégico do Curso de Administração UFMG Montes Claros
Local: Campus UFMG Montes Claros - Auditório Bloco C
Palestrante: Fausto Makishi
Horário: 19h30
Vagas: 200
Resumo: Oficina de planejamento participativo do curso de admininstração Montes Claros.
21) Atividade: Cortes nas Universidades e Agências de Fomento à Pesquisa: origens e perspectivas
Local: Instituto de Ciências Biológicas - Auditório 3 - Cerrado
Palestrante: Helder de Figueiredo e Paula; Thaine Silva Martins
Horário: 19 horas
Vagas: 350
Resumo: Roda de conversa sobre o tema.

