
Atividade Horário Resumo Proponente Integram a atividade 

Apresentação  
Cultural 

19h às  
19h15 

Voz e violão antecedem  a   
conferência de abertura, trazendo  um pouco  
de arte e cultura para  amenizar  o isolamento  

determinado pela  pandemia.  

PROEX 
Apresentação com 

Tom de Minas 

Abertura Oficial  
do Seminário  

de Extensão 2020 

19h15 às  
19h30 

Abertura Oficial do Seminário de Extensão 2020 PROEX 

Prof. Wanderley  
Chieppe Felippe 

 
Pró-Reitor de Extensão 

 
Pandemia e a Perda do 
valor da vida em uma 
sociedade regida pelo 

capitalismo 

19h30  
às 21h 

A conferência  propõe uma discussão sobre  
o valor da vida em tempos de pandemia. 

PROEX  
Parceria com Programa 
de Pós-graduação em 

Psicologia 

 
Conferencista:  

Prof. Mario Elkin Ramirez 
Mediadora:  

Prof.ª Ilka Franco Ferrari 
 
 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA - 21 DE OUTUBRO DE 2020 



Atividade Horário Resumo Proponente Integram a atividade 

O
fi

ci
n

a Dicas e cuidados com 
 o trabalho em  

Home Office 

8h50 às  
10h30 

 
A oficina abordará aspectos ergonômicos 

 e cuidados gerais com a saúde em tempos 
de Home office. Também  apresentará 

dicas para melhorar a postura no 
ambiente de trabalho, minimizando o 

cansaço e as dores. 
 

ICBS 
Prof.ª Márcia Colamarco  Ferreira Resende 

Prof. Ricardo Cobério Lery Santos 
 

O
fi

ci
n

a Empreendedorismo 
colaborativo: 

empreendendo os 
saberes, fazeres e 

quereres 

13h30 às  
15h10 

 
Com a pandemia da Covid-19, algumas 

pessoas se viram obrigadas a repensar sua 
vida profissional. Nesse contexto, 

empreender e/ou abrir o próprio negócio  
surge como uma alternativa.  

Nesta oficina, aprenda como transformar 
uma ideia em um projeto empreendedor 

 e implementá-lo. 
 

ICEG Prof. Osvaldo Maurício de Oliveira 

R
o

d
a 

d
e

 
C

o
n

ve
rs

a
 

Adolescentes e medidas 
socioeducativas:  

desafios em tempos  
de covid-19 

17h10 às  
18h50 

A roda de conversa objetiva discutir como  
estão sendo efetivadas as medidas 

socioeducativas em tempos de Covid-19  
e os desafios vividos pelos adolescentes 

atualmente no Brasil. 

FAPSI 

 
Prof.ª Cristina Campolina Vilas Boas 

Natália Silva Colen  
Camila Gerarda  Sofía Garro Gálvez 

Fernando Júnio Cardoso Duarte 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES - 21 DE OUTUBRO DE 2020 



Atividade Horário Resumo Proponente Integram a atividade 

P
ai

n
e

l 

O Desafio do 
Gerenciamento dos 
Resíduos Eletrônicos 

17h10 às  
18h50 

 
Este painel visa apresentar os principais 
desafios no gerenciamento dos resíduos 

eletrônicos na atualidade, focando na 
logística reversa e na responsabilidade de 
fabricantes e importadores, assim como 

no papel fundamental do cidadão na 
promoção da segregação destes resíduos 

na origem e na sua devolução para as lojas 
e/ou descarte em Postos de Entrega 

Voluntária (PEV's). 
 

IPUC Prof. Geraldo Tadeu Rezende Silveira  

O
fi

ci
n

a 

Educação Financeira e 
Qualidade de Vida  

21h às  
22h30 

Num momento de séria crise econômica 
esta oficina objetiva incentivar, educar e 

apoiar as pessoas auxiliando-as no 
planejamento financeiro. 

ICEG 
Prof. Flávio Constantino  

 

PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES 21 DE OUTUBRO DE 2020 


