
Atividades Acadêmicas Complementares do Noturno – 27/03/2019 

 

1) Palestra: Tempos Presentes: A Universidade e os Desafios da Construção Democrática 

Palestrante: Prof. João Antônio de Paula (Dep. de Ciências Econômicas) 

Local: Auditório 104 do CAD 2 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Comunidade da UFMG 

Resumo: Nesta palestra discutiremos os sentidos de diferentes processos que se 

encontram em curso ao redor do mundo, e que colocam novos desafios para a ideia da 

construção de uma civilização fundada na democracia. Abordaremos em especial o 

papel que as universidades exercem, como um dos pilares que tornam possível 

imaginar a concretização de tal ideia. Veja mais aqui. 

 

2) O mercado de imagens de satélite: diversidade de sensores, aplicação e 

comercialização 

Palestrante: Christian Vitorino 

Local: IGC - Sala 104 - 1o andar 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Alunos que se interessem pela área de geoprocessamento e  

sensoriamento remoto 

Resumo: O palestrante apresentará vários sistemas sensores orbitais lançados a partir 

de diversas plataformas orbitais, as principais aplicações destes sistemas para a 

geografia, engenharia e áreas correlatas e como essas imagens podem ser adquiridas 

e comercializadas. 

 

3) Palestra: Uma crise global do refúgio? Emergência e resistência nas fronteiras da 

política internacional 

Local: Auditório 3, FACE 

Palestrante: Profa. Carolina Moulin 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Comunidade da UFMG 

Resumo: Palestra sobre a crise humanitária relacionada a situações de conflito e 

sofrimento humano. 

 

4) Mesa coordenada: Mulheres negras e política: trajetórias e percursos formativos 

Palestrantes: Nilma Lino Gomes, Andreia de Jesus e Juarez Dayrell 

Local: Espaco Freiriano/ Faculdade de Educação 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Estudantes, técnicos e docentes 

Resumo: Roda de conversa com as participantes sobre trajetória de formação de 

mulheres que se destacam na política contemporânea. Pretende-se estabelecer um 

diálogo com o público, na reflexão sobre as experiências sociais e seu lugar na 

atuação política. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/ufmg-abre-nesta-quarta-ciclo-de-seminarios-tempos-presentes


5) Palestra: Indústrias Autônomas e Adaptativas – Uma perspectiva de aprendizado de 

máquinas 

Palestrante: Antônio de Pádua Braga 

Local: Auditório Principal da Escola de Engenharia 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Palestra aberta à comunidade da UFMG 

Resumo: A queda constante no custo dos dispositivos eletrônicos tem proporcionado 

uma intensa digitalização de inúmeras tarefas do nosso dia-a-dia, as quais têm sido 

automatizadas e incorporadas à nossa rotina. Esta apresentação fará uma discussão 

sobre como estas novas tecnologias facilitaram o surgimento de dispositivos 

inteligentes, que aprendem com a própria experiência e que são capazes de 

comportamento independente e autônomo, particularmente aqueles que incorporam 

modelos de Redes Neurais Artificiais. Serão discutidos também como estes modelos 

inteligentes podem contribuir para a construção de dispositivos autônomos no ambiente 

industrial e de que forma eles podem ajudar a resolver problemas envolvendo a 

chamada Indústria 4.0. 

 

6) Mesa coordenada: Apresentação do vol. IX da História Geral da África 

Participantes: Carole Elizabeth Boyce Davies; Sheila S. Walker; Faranirina Rajaonah; 

Catherine Vidrovitch; Pinkie Mekgwe; Yolanda Wood; Vanicléia Silva Santos 

Local: Auditório 102 do CAD-2 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

Resumo: Apresentação do volume IX da coleção História Geral da África da UNESCO, 

com discussão com as mulheres integrantes do comitê editorial da UNESCO 

responsável pela publicação. 

 

7) Palestra: Sobre a assim chamada "pós-verdade" 

Palestrante: Prof. Dr. Ernesto Perini 

Local: UFMG FAFICH sala 2080 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Alunos do curso noturno de filosofia e demais interessados 

Resumo: A palestra busca fornecer um conjunto de ferramentas conceituais da filosofia 

que podem ser úteis para pensarmos o fenômeno recente que tem sido chamado de 

"pós-verdade". 

 

8) Mesa coordenada: Olhares Múltiplos das Geociências: o desastre da VALE 

Participantes: Klemens Augustinus Laschefski, Úrsula Ruchkys de Azevedo, Andrea 

Siqueira Carvalho 

Local: Instituto de Geociências, sala 3053 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Comunidade universitária 

Resumo: Mesa redonda para discutir aspectos Geocientíficos do desastre da VALE 

decorrentes do rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego do Feijão. Os 

palestrantes são professores doutores do Instituto de Geociências da UFMG.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9) Palestra: Metodologia da Pesquisa em Direito 

Palestrantes: Mônica Sette Lopes, Marcelo Galuppo, Arthur Barreto 

Local: Sala da Congregação da Faculdade de Direito 

Horário: 20 horas 

Público alvo: Alunos de graduação, alunos de pós-graduação e qualquer outro 

interessado em debater o tema proposto.  

Resumo: O evento, organizado a partir de interesse demonstrado pelos alunos da 

Faculdade, visa à discussão de temas importantes da metodologia da pesquisa 

jurídica, com incentivo à participação do público, já que se reservará tempo para 

indagações e considerações da plateia, importante na internalização da temática. 

 

10) Palestra: Calma jovem, startup é uma empresa!  

Palestrante: Renan Teixeira 

Local: Auditório Bloco C - Campus UFMG Montes Claros 

Horário: 18 horas 

Público alvo: Alunos de graduação, pós-graduação e professores 

Resumo: A "Geração Startup Weekend", que são os jovens que acreditam que depois 

de um startup Weekend já estão preparados para milhões na conta. Os criadores de 

problemas, onde muitas vezes o empreendedor cria um problemas para adaptar ao seu 

produto; Tutorial para criar uma startup - Muitas pessoas acreditam que existe um 

fórmula para empreender; 3 erros comuns que podem matar sua startup. Inovação é 

diferente de desorganização.  

 

11) Palestra: Mudança de rotas no Curso de Farmácia da UFMG - Implantação de nova 

matriz curricular 

Palestrante: Cristina Duarte Vianna Soares 

Local: Sala 3061, bloco 03, Faculdade de Farmácia 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Professores, TAEs, Graduandos envolvidos direta ou indiretamente com o 

curso de Farmácia 

Resumo: A nova matriz curricular implantada em 2018-1 foi o resultado de inúmeras 

adequações que o Colegiado do Curso de Farmácia vem realizado desde a publicação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, em 2002. Adequações outras para se 

ajuste às normas da UFMG também foram implementadas para o curso, nos turnos 

diurno e noturno. Alterações necessárias nos percursos e na flexibilização, em função 

da evolução da educação e do mercado na área, serão apresentadas.  

 

12) Palestra: Lacard Convida: Tomografia em pauta  
Palestrante: Túlio Bernardino e Julio Domingues 

Local: Faculdade de Medicina - Sala 150 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Alunos da área da saúde 

Resumo: A Liga Acadêmica das Ciências Radiológicas (LACARD), composta por 

alunos do curso de Tecnologia e Radiologia, convida os Professores da Faculdade de 

Medicina da UFMG para a pauta Tomografia. O professor Túlio Bernardino fará uma 

palestra sobre a Tomografia do sistema urinário e o Professor Júlio Domingues fará 

uma palestra sobre a Tomografia do abdômen agudo, com exames em imagem e 

diagnóstico clínico. 

 

 

 

 



13) Oficina: Dança e deficiência visual 

Participante: Oscar Capucho 

Local: Sala Vinho, Prédio Departamento Artes Cênicas, EBA 

Horário: 19h30 

Público alvo: Discentes, docentes e servidores da UFMG 

Resumo: Proposta de atividade prática da dança com sensibilização em 

audiodescrição. 

 

14) Palestra: Bioindicadores de Qualidade de Água: uma visão em ecologia aquática 

através dos macroinvertebrados bentônicos 
Palestrante: Juliana Silva França e Isabela Sobrinho Martins 

Local: Instituto de Ciências Biológicas – 3º andar – Bloco i – sala 254 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Estudantes de Graduação interessados em atividades relacionadas à 

Ecologia e Recursos Hídricos 

Resumo: Oferecer uma oficina téorico-prática sobre a avaliação ecológica de 

ecossistemas aquáticos continentais através da utilização de macroinvertebrados 

bentônicos como bioindicadores de qualidade de água: (i) exposição interativa sobre 

macroinvertebrados bentônicos bioindicadores de qualidade de água, com a utilização 

de organismos fixados em álcool e exposição lúdica – tempo aproximado 60 minutos. 

(ii) atividade prática para avaliação de ecossistemas aquáticos, com simulação de 

diferentes comunidades bentônicas e aplicação de um índice biológico - tempo 

aproximado 90 minutos. 

 

15) Mesa coordenada: Geopolítica e conjuntura brasileira no contexto da crise mundial  

Participantes: Prof. Dr. Pablo Lima - Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, 

FAE/UFMG, Profa. Dra. Ana Elisa Cruz Corrêa -  Departamento de Ciências Sociais, 

Coltec/UFMG e Prof. Dr. Fábio Tozi – Departamento de Geografia, IGC/UFMG 

Local: Sala 3050, Instituto de Geociências (IGC), UFMG 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Estudantes de Ciências Humanas e interessados em geral 

Resumo: Crise e geopolítica tornaram-se duas categorias centrais para a compreensão 

das conjunturas nacional e global neste início de século. O entendimento da crise e das 

disputas geopolíticas, no entanto, não é tarefa simples e exige um diálogo profundo 

acerca das condições estruturais e conjunturais da sociedade e do território brasileiros 

e suas relações com os acelerados processos de globalização em curso. 

 

16) Palestra: A procura de vida inteligente no universo 

Palestrante: Prof. Antônio Sérgio Teixeira Pires - Departamento de Física UFMG 

Local: ICEx - AUD. 2 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Alunos de graduação da UFMG 

Resumo: Uma das perguntas mais intrigantes que podemos fazer é se existe vida em 

outros planetas além da Terra. E indo mais além se existe civilizações 

tecnologicamente iguais ou mais avançadas do que a nossa. E se elas existem, onde 

elas estão? Como podemos encontrá-las? Esta é a pergunta que esta palestra 

pretende responder. Independente de a vida existir ou não em outros planetas, serão 

fornecidas informações importantes sobre o Universo, a origem da vida na Terra e a 

possibilidade de viagens espaciais feitas pelo homem.  

 

 

 



 

 

17) Palestra: Raciocínio Profissional - Para Elas 

Palestrante: Adriane Cançado Figueiredo 

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

Ocupacional. 2.° Andar Sala 11 

Horário: 18h30 

Público alvo: Discentes em Terapia Ocupacional e demais acadêmicos feministas afins. 

Resumo: Em especial neste mês de representação pela mulher, no Raciocínio 

Profissional a terapeuta ocupacional ADRIANE CANÇADO FIGUEIREDO apresentará 

a sua trajetória e o Projeto Para Elas no CRAS, as interfaces da terapia ocupacional 

com o seu trabalho e as perspectivas. A palestrante é integrante do coletivo 'Para Elas' 

desde 2016. Participou ativamente do início da implantação do Projeto Para Elas, 

coordenado pela Prof. Elza Melo, no CRAS Vila Fátima e no Conjunto Felicidade em 

2017. No 'Tambor Para Elas', coordenado pelo músico e compositor Maurício Tizumba, 

participou da criação do Bloco de Carnaval Para Elas em 2017. Escreveu a letra da 

marchinha de carnaval do bloco. Possui graduação em Terapia Ocupacional pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (1986) É especialista em Lazer(2000) e 

Gerontologia (2004). Atualmente é terapeuta ocupacional da Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte, atuando na atenção primária à saúde (NASF), sendo preceptora da 

Residencia Multiprofissional em Saúde. Realiza atendimento na área de gerontologia 

em domicilio e em consultório particular. Instrutora de Lian Gong em 18 terapias.  

 

18) Palestra: Leitura para crianças e adolescentes em hospitais: ateliê de "empaginação"  

Palestrante: Mariotides Gomes Bezerra 

Local: Sala da congregação (3014)- Faculdade de Letras da UFMG 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Alunos de graduação 

Resumo: Esta atividade envolve uma palestra sobre ensino-aprendizagem em 

educação básica com crianças em situação de privação de liberdade em hospitais, 

seguida de um ateliê de "empaginação" de livros destinados a esse público.  Professora 

de educação básica na rede pública municipal com experiências em hospitais. Mestre 

em Letras pela UFMG. Obs: Se possível, levar uma régua e uma tesoura no dia da 

atividade para o ateliê.  
 

19) Oficina: Celebração dos 10 anos do Bacharelado em Musicoterapia da UFMG 

Participantes: Cybelle Loureiro; Frederico Pedrosa; Marina Freire; Renato Sampaio; 

Verônica Magalhães Rosário 

Local: Escola de Música da UFMG.- Area Terrea da Escola de Música -Teatro de 

Arena (Conhecido como piscina) 

Horário: 18 horas 

Público alvo: Estudantes e Professores das áreas da Música, Medicina, Psicologia, 

Neurociências, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geriatria, Pediatria 

e Publico em Geral: entre eles pais de cuidadores de pessoas especiais.  

Resumo: Celebração dos 10 anos do Bacharelado em Musicoterapia : apresentação do 

histórico da nossa área na UFMG, apresentação de filmes, descrição teórica e pratica 

da disciplina. Exemplos instrumentais de atividades praticas musicais em 

Musicoterapia.  

 

 

 

 

 



 

 

20) Palestra: Inspirar amor à terra: uma história ambiental da colonização moderna no 

Brasil 

Palestrante: Ely Bergo de Carvalho 

Local: Auditório Professor Baesse - FAFICH 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Estudantes de graduação em especial de História e Ciências 

Socioambientais 

Resumo: A palavres é lançamento do livro homônimo que a "contra pelo da narrativa 

que parte da lógica da modernização, na qual o mundo natural e os camponeses são 

um cenário passivo para os heróis modernizadores, o trabalho busca lembrar o que tais 

"heróis" gostaria que fosse silenciado, a luta pela apropriação do mundo natural. 

 

21) Mesa coordenada: Diversidade, identidades e educação: diálogos entre Duda Salabert 

e Célia Xakriabá 

Participantes: Duda Salabert, Célia Xakriabá e Érica Souza 

Local: Auditório Carangola - Sala 1012 - FAFICH 

Horário: 19h30 

Público alvo: Evento aberto à toda a comunidade da UFMG 

Resumo: O objetivo dessa mesa é abrir o debate sobre questão da diversidade na sua 

interface com as questões de identidade no campo da educação. Partindo de um viés 

interseccional, e em homenagem ao dia internacional das mulheres, a mesa será 

composta por duas ativistas e acadêmicas: Duda Salabert, primeira travesti da América 

Latina candidata ao Senado Federal, e Célia Xakriabá, liderança indígena e primeira 

doutoranda do nosso Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Nesse sentido, 

pretendemos promover um debate pautado no reconhecimento e no respeito às 

diversidades quando tratamos de questões de gênero, raça/etnia, educação e políticas 

públicas. 

 

 

22) Palestra: Introdução ao Planejamento Estratégico 

Palestrante: Henrique Machado Michelini (DAICEx) e Matheus Lara Barbosa (DAICEx)  

Local: ICEx-AUD. 1 

Horário: 19 horas 

Público alvo: Alunos da UFMG 

Resumo: Quando estudamos Estratégia Empresarial nos deparamos com 

metodologias rebuscadas e terminologias complexas, porém no fim do dia o que vale é 

o propósito e objetivo da organização. Estratégia significa plano, método, manobras ou 

estratagemas usados para alcançar uma meta ou resultado específico. Nesse curso, 

passaremos por Estruturação, Desdobramento, Institucionalização e Gestão de 

Indicadores da Estratégia. O objetivo ao final é que todos sejam capazes de entender e 

elaborar um planejamento estratégico, por mais simples, para uma instituição ou para 

sua vida pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23) Mesa Coordenada: Defesa do SUS e da Democracia passa pela defesa das políticas 

públicas e dos direitos humanos 
Participantes: Gláucia de Fátima Batista e Marta Elizabete de Souza 

Local: Faculdade de Farmácia, sala 2069, segundo andar, bloco 3 

Horário: 19 horas 

Público alvo: - 

Resumo: A saúde é um valor social que compreende cuidados coletivos e individuais 

interligados ao desenvolvimento econômico e direitos humanos. A construção do SUS 

foi resultado das lutas de movimentos sociais e forças políticas progressistas que 

resistiu a uma onda conservadora que pretendia privatizar os serviços de saúde. 

Somente quem teria dinheiro para pagar teria assistência à saúde. Assim, defende-se 

que o SUS permaneça como uma política pública de saúde universal, integral, gratuita, 

de qualidade e com equidade. Em momentos de crise deve-se aumentar os recursos 

para a seguridade social e não reduzir como faz a Emenda Constitucional 95. O projeto 

"Em Defesa do SUS e da Saúde como um direito humano" pretende dialogar sobre o 

SUS, sua Construção e sua defesa hoje, enquanto política, principalmente com as 

pessoas com menos de 30 anos: estudantes universitários, estudantes de nível médio 

e especialização, dentre outros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


