OFICINAS, PALESTRAS
E RODAS DE DIÁLOGO

Local: 1º andar Centro de
Tecnologia e Geociência (CTG)

Inscrições:
Até o dia 21/NOV
https://goo.gl/8XnrJc

ARTE E COMUNICAÇÃO - 23/NOV
Roda de diálogo: Arte, Política e
Censura + Apresentação do Portal Arte
e Cultura UFPE
A Diretoria de Cultura da PROExC
convida professores da UFPE, de
diversas áreas do pensamento, para
debater acerca da relação entre arte e
política a partir das discussões
levantadas pelos ataques recentes a
exposições e espetáculos. Em seguida,
haverá a apresentação do portal Arte e
Cultura UFPE.
Vagas: 35
Horário: 14h às 17h
Ministrantes: Oriana Duarte, Angela
Prysthon e equipe da Diretoria de
Cultura

Roda de diálogo: Universitária AM 820 Escuta Pública para retomada da
programação e desafios da
comunicação pública
Apresentação dos resultados
preliminares e da dinâmica de
funcionamento do grupo de trabalho,
instituído pela PROCIT-UFPE, para
desenvolvimento de uma proposta de
funcionamento da Rádio Universitária
AM 820. O encontro pretende discutir
as proposições iniciais do GT e coletar
sugestões da comunidade acadêmica e
sociedade civil com vistas à
elaboração do documento final a ser
encaminhado, até dezembro de 2017, à
direção do Núcleo de Televisão e
Rádios Universitárias (NTVRU) e à
PROCIT-UFPE. Instaurado em julho
deste ano, o GT é formado por
representantes do NTVRU, da
PROExC-UFPE e do Departamento de
Comunicação (DCOM).
Vagas: 60 (sujeito a lotação)
Horário: 14h às 18h
Ministrantes: Yvana Fechine e Paula
Reis

Oficina: Capoeira, Maculelê e
Cidadania: possibilidades para um jogar
transformador
A oficina prática visa oportunizar
subsídios básicos da Capoeira e do
Maculelê para (res)significar
diferentes possibilidades de
intervenção em prol de uma educação
cidadã. Materializar, via diferentes
possibilidades de linguagens da
Capoeira e do Maculelê (gestual,
musical etc), experiências consigo,
com o(a) outro(a) e com o coletivo.
Vagas: 20
Horário: 14h às 18h
Ministrantes: Henrique Kohl

Oficina: Clube da Música e da Dança
Africana e Afrodescendente
Os oficineiros inscritos na oficina
Clube da Música e da Dança Africana e
Afrodescendente terão oportunidade
de cantar e de dançar os gêneros e os
ritmos musicais: Afoxé, Kuduro,
Kizomba, Coco e Maracatu, além de
construir adereços que os
caracterizem com as indumentárias
típicas dessas manifestações
culturais.
Vagas: 20
Horário: 14h às 18h
Ministrantes: Auxiliadora Martins e
Yasmin Santos

OFICINAS, PALESTRAS
E RODAS DE DIÁLOGO

Local: 1º andar Centro de
Tecnologia e Geociência (CTG)

Inscrições:
Até o dia 21/NOV
https://goo.gl/8XnrJc

ARTE E COMUNICAÇÃO - 23/NOV
Oficina: Storytelling: desenvolvendo
habilidades com histórias
A oficina abordará o conceito e os
elementos de Storytelling, além de
formas de aplicação do Storytelling
para a comunicação, no processo de
criação de histórias.Tópicos da
Economia da Atenção também serão
abordados.
Vagas: 35
Horário: 14h às 17h
Ministrantes: Mariana Falcão e
Brunna Carvalho

Oficina: Introdução ao Marketing Digital
Com o advento das novas tecnologias
da informação e da comunicação, uma
série de novos canais tornou-se
disponíveis para as organizações
interagirem com seus públicos de
modo a oferecer, interagir e avaliar a
qualidade de seus produtos e serviços.
Esta oficina pretende discutir essas
novas mudanças e refletir sobre como
as mesmas afetam e afetarão as
organizações.
Vagas: 35
Horário: 14h às 18h
Ministrantes: Itamar José Dias e
Cordeiro

Oficina: Preservação de Documentos Higienização e acondicionamento

Oficina: O produto audiovisual como
ferramenta na construção do saber

A oficina tem por finalidade orientar e
conscientizar os profissionais e
estudantes acerca da importância da
preservação e conservação de
documentos em variados tipos de
suportes. Com breve introdução
teórica e posteriormente atividades
práticas, visa uma aprendizagem mais
ampla sobre o assunto abordado,
possibilitando o contato com um
acervo formato por documentos em
diversos suportes e a apresentação de
variadas técnicas.

Cinema e Educação. A utilização do
audiovisual em processos formativos.
O Cinepet: o cinema e suas
potencialidades.

Vagas: 20
Horário: 14h às 18h
Ministrantes: Danielle Alves de
Oliveira e Eline Isobel da Cunha Souza

Vagas: 20
Horário: 16h às 18h
Ministrantes: Rene de Melo
Nascimento; Silas Veloso de Paula
Silva; Lara Marina de Arruda e
Leonardo Lins dos Santos Paulino
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EDUCAÇÃO E TRABALHO - 23/NOV
Oficina: Extensão, Formação e
Currículo: a curricularização da
extensão
Tendo em vista a curricularização da
Extensão, a oficina propõe apresentar
um breve histórico da extensão
universitária, através dos seus
conceitos e diretrizes. Temas como a
indissociabilidade entre
ensino-pesquisa-extensão, o
FORPROEXT, o Plano Nacional de
Educação 2014-2023 e dúvidas
frequentes sobre a plataforma SIGProj
também serão abordados.
Vagas: 35
Horário: 14h às 18h
Ministrantes: Juliana Oliveira, Djanyse
Mendonça, Demócrito Silva e Enrico
Vieira

Roda de diálogo: A universidade e o
mundo do trabalho
Diante de um contexto de retirada de
conquistas históricas dos(as)
trabalhadores(as), professores,
estudantes e lideranças sindicais
debatem os desafios atuais do mundo
do trabalho.
Vagas: 35
Horário: 14h às 16h
Ministrantes: a confirmar

Palestra: Produção Escrita no Ensino
Médio: Fundamentos para o Trabalho
com o Texto Argumentativo
A palestra tem como tema o
ensino-aprendizagem da escrita do
texto argumentativo no ensino médio.
Inicialmente, vamos problematizar
algumas práticas correntes de ensino
da escrita no interior da escola. No
segundo momento, pretendemos
explorar o texto argumentativo,
enfatizando sua natureza e estrutura,
e indicando os desafios de ensinar
esse tipo de texto. Em seguida,
exporemos alguns fundamentos
didáticos do ensino da produção
escrita do texto argumentativo. Por
fim, buscaremos mostrar a validade
dos fundamentos trabalhados por
meio da análise de um artigo de
opinião produzido por um aluno do
ensino médio de uma escola pública.
Vagas: 100
Horário: 16h30 às 17h30
Ministrantes: Lívia Suassuna

Palestra: Gestão da Criatividade:
Perspectivas e Potencialidades
A palestra apresenta os conceitos da
Gestão da Criatividade, que engloba
indivíduo, liderança e cultura no
ambiente organizacional, destacando
as condições facilitadoras do
fenômeno criativo e sua potencialidade
de aplicação nas organizações.
Vagas: 100
Horário: 15h15 às 16h15
Ministrantes: Henrique Muzzio
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SAÚDE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 23/NOV
Oficina: Conservação e utilização
máxima de alimentos

Roda de diálogo: Humanização e Saúde
Mental

Higiene e conservação de alimentos.
Técnicas de pré-preparo e preparo de
sucos de hortaliças e frutas. (Com
degustação)

A professora Umbelina Leite (Dpto.
Psicologia/CFCH) coordena o debate
sobre Humanismo e Saúde Mental a
partir de preocupações levantadas por
estudantes e professores que integram
os cursos pré-acadêmicos apoiados
pela UFPE.

Vagas: 25
Horário: 14h às 18h
Ministrantes: Petianos de Nutrição e
Enfermagem

Vagas: 35
Horário: 16h às 18h
Ministrantes: Umbelina Leite

Palestra: Origens e Perspectivas dos
Sistemas de Saúde no Mundo: um olhar
sobre o Brasil, EUA, Portugal,
Alemanha e Inglaterra
A palestra pretende dar visibilidade às
aproximações entre os desenhos de
sistemas de saúde nos países
analisados (EUA, Alemanha, Portugal,
Inglaterra e Brasil), explorando as
diferenças entre os tipos de sistemas e
as perspectivas no cenário mundial
atual.
Vagas: 100
Horário: 14h às 15h
Ministrantes: Petra Oliveira Duarte

Oficina: Educação em saúde no
controle da esquistossomose
Aspectos históricos e epidemiológicos
da esquistossomose. A biologia do
Schistosoma mansoni: morfologia,
habitat, ciclo biológico, transmissão.
Patologia da esquistossomose
mansoni. Prevenção e controle da
esquistossomose.
Vagas: 20
Horário: 14h às 16h
Ministrantes: Petianos de
Enfermagem, Nutrição, Farmácia e
Biomedicina

Oficina: Osteologia Forense
Através do mapeamento das
características anatômicas de ossadas
humanas, o aluno aprofundará seus
conhecimentos possibilitando-o
reconhecer o perfil biológico do
indivíduo.
Vagas: 25
Horário: 14h às 18h
Ministrantes: Carolina Peixoto
Magalhães e Taciana Rocha dos
Santos

Oficina: Segurança Web e Engenharia
Social
O que é Segurança Web; Importância
das Senhas; Política de Senha Forte
(atividade); Atualização de Patches do
Windows; O que é Firewall;
Configuração de Firewall; Senhas de
Wi-Fi; Redes Públicas; Redes
Domésticas; Coleta de Senha de
Roteador (demonstração); O que é
Engenharia Social; O que é Phishing;
Detecção de Phishing (atividade);
Tipos de Vírus; Discussão de Casos
Atuais de Ataques (Wanna Cry, Bad
Rabbit, etc).
Vagas: 30
Horário: 14h às 16h

Oficina: Noções Básicas sobre Energia
Solar
Introdução à Conversão da Energia
Solar em Energia Térmica e Elétrica.
Vagas: 35
Horário: 14h às 16h
Ministrantes: André Felippe Vieira da
Cunha

Ministrantes: Lucas Santana da Silva

