XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Programação Mesas-Redondas
Para localizar sua mesa utilize CRTRL+F

MR: 1
Data: 20/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: RELIGIÃO E DIREITOS E RESPONSABILIDADES SOCIAIS
Participantes: Jung Mo Sung, Felipe dos Anjos Pereira, Patricia Pallazo Tsai, Priscila A. G da
Silva,Kerlington Pimenta De Freitas
Ementa: Com o processo de secularização do mundo moderno – a separação entre o Estado e a Igreja, e a
privatização das religiões –, as religiões perderam a capacidade de interferir de modo sistemático no âmbito
da esfera política. Entretanto, diante dos problemas sociais, como a desigualdade social e pobreza, e dos
problemas ambientais, as grandes religiões do mundo não perderam o seu senso de ética social e de
responsabilidade social na área dos Direitos Humanos, em particular dos direitos sociais. Essa mesa vai
debater a importância das experiências e ensinamentos religiosos nas lutas pelos direitos sociais.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/080325a2c1da489c92a613c6981a17eb

MR: 2
Data: 20/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: LITERATURA DE MEMÓRIA JOANINA
Participantes: Paulo Roberto Garcia, Danielle Lucy Bósio Frederico, Antonio Carlos Soares e alunos/as da
Gradução que fazem parte do Grupo de Pesquisa
Ementa: A mesa tem a finalidade de apresentar e discutir tópicos e textos que contribuam para o
conhecimento do cristianismo e seu percurso na região da Bacia do Mediterrâneo. Relevar as relações
entre as culturas, religiões e sociedades e o resultado do encontro desses com os elementos
comportamentais e literários cristãos, tendo como foco principal a literatura de memória joanina.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/01774a5db7ba40e79b784cd4b69dd820

MR: 3
Data: 20/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: TRABALHO, GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Participantes: Bruno Chapadeiro Ribeiro, Carla Terezinha Palhavã e Cristiano de Jesus Andrade.
Ementa: A mesa se propõe a debater temas preliminares de pesquisa sobre as alterações das condições
de trabalho tanto de mulheres quanto de PCD's e os desdobramentos na saúde mental e qualidade de vida
destes(as) por ocasião de adaptações à rotina de trabalho promovidas pela pandemia do novo coronavírus
que vivemos.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/d1db70cd0b7e48d59ac8aef224c65746

MR: 4
Data: 20/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: VIOLÊNCIA DE GÊNERO EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL: DESAFIOS E
ENFRENTAMENTOS
Participantes: Rosa Maria Frugoli da Silva, Hugo Horta Tanizaka Alvarenga, Giovana Tomé Furquim, David
Aguiar de Oliveira, Yanco Paternó De Oliveira
Ementa: A Psicologia da Saúde primando pela prevenção e a promoção da qualidade de vida e bem-estar
da população se preocupa e se dedica também aos estudos da relação saúde, gênero e violência.
Vinculando esta perspectiva ao contexto atual mundial quanto a pandemia devido a COVID-19 que
acarretou inúmeras perdas de vidas e isolamento social, inclusive com distanciamento social mais severo
como medida para evitar um número maior de contaminações pelo novo vírus, a proposta deste trabalho é
fazer uma discussão e reflexão sobre o aumento dos casos de violência de gênero neste período. Além da
ocorrência do próprio aumento de tensão e estresse advindas das mudanças atuais, a maioria das pessoas
estão passando a maior parte do tempo no âmbito residencial, local preponderante de ocorrência de
violência sobre as mulheres. Por outro lado, grupos como da população LGBTI também encontram no
âmbito doméstico, espaços pouco receptivos para acolhimento de suas vidas. A Psicologia compreende que
em casos onde o fator do gênero dos envolvidos seja o determinante do ato da violência, é necessário
ampliar o escopo de intervenção profissional em conjuntos com diversas outras áreas para se ter uma
melhor compreensão acerca da dinâmica da violência. Esta Mesa Redonda se dispõe a dialogar com os
diversos contextos – Jurídicos, Saúde e Social visando de forma precípua a garantia dos direitos a vida
digna, assim como um alinhamento profissional mais eficaz.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/49e706867b1544399d626d681eab9bd8

MR: 5
Data: 20/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA PLANETÁRIA: DESAFIOS DA GESTÃO E DA FORMAÇÃO COM
DOCENTES E ESTUDANTES
Participantes: Elisabete Ferreira Esteves Campos, Cristina Miyuki Hashizume, Izabel Petraglia, Sérgio
Marcus Nogueira Tavares
Ementa: O Grupo de Pesquisa Políticas de Gestão Educacional e de Formação dos Profissionais da
Educação dialoga, nessa mesa, com o Grupo de Estudos e Pesquisas em Complexidade – GEPEC,
analisando o papel da Ciência e da Pesquisa na produção de conhecimentos no campo da gestão e da
formação com docentes e estudantes para o exercício da cidadania planetária. As pesquisas de ambos os
grupos apontam para a necessária reestruturação escolar, concebendo a formação humana em toda sua
inteireza, valorizando, em cada pessoa, seus saberes, culturas, crenças, criatividade e sua capacidade
crítica de compreender e intervir no mundo. Os conteúdos das diferentes áreas curriculares nas escolas
terão sentido ao possibilitarem o estudo e análise crítica de temas como a crise humanitária e ambiental, a
desigualdade social, questões sanitárias, de moradia, de segurança, dentre outras que afetam a
humanidade planetária. Da mesma forma, as estruturas organizacionais e as políticas públicas definidas
para o funcionamento das escolas são parte dessa trajetória. Os diálogos, nessa mesa, se referem às
pesquisas que vêm sendo desenvolvidas para que possamos avançar na produção de conhecimentos que
envolvem a formação para a humanização e emancipação do cidadão planetário.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/949d4e06357b45248e34ff3522e17759

MR: 6
Data: 20/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: CONVIVÊNCIA ÉTICA: TRAJETÓRIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO EM CONTEXTOS DE
EDUCAÇÃO E TRABALHO DOCENTE EM TEMPOS DE COVID-19
Participantes: Pedro Afonso Cortez, Maria do Carmo Fernandes Martins, Juliana Ap. Matias Zechi, Loriane
Trombini Frick, Pedro Afonso Cortez, Ana Carina Stelko-Pereira
Ementa:
A proposta de mesa redonda integra esforços interdisciplinares entre Educação, Psicologia e Psicometria
para aprimorar as condições de ensino, aprendizagem e convivência em espaços institucionais de
educação e trabalho docente. A Convivência Ética é apresentada como a fundamentação teórico-prática
que possibilita analisar as condições pessoais e contextuais que facilitam o desenvolvimento humano e
institucional em contextos educativos. Mediante o direcionamento do olhar ao nível macro institucional,
analisam-se as formas de instrumentação e avaliação do Clima Universitário como elemento de observação
das práticas de Convivência Ética na universidade. Com a apreensão de demandas contingenciais,
resultantes do período de COVID-19, o olhar ao nível micro individual das necessidades de formação
docente sintetizam alternativas de planejamento e avaliação instrucional em período de pandemia. Essas
propostas avaliativas resultam em estratégias de intervenção baseadas em evidências, com o intuito de
fomentar o aprimoramento do Clima Universitário, de forma a maximizar as condições de convivência e
aprendizagem em contextos educacionais. Em síntese, discutem-se os limites e possibilidades de
planejamento, avaliação e intervenção em contextos de educação e trabalho docente com o uso do
referencial da Convivência Ética, tendo em vista as demandas propostas à realidade em decorrência do
período de COVID-19.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/fd4b963630244da9802682d80c33be11

MR: 7
Data: 20/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: FILOSOFIA E LITERATURA: FICÇÕES CRIATIVAS PARA CONSTRUÇÃO DE PRINCÍPIOS
ÉTICOS
Participantes: José Pascoal Mantovani, Mateus Yuri Ribeiro da Silva Passos; Roberto Joaquim de Oliveira;
Paulo César Carneiro Lopes
Ementa: A proposta desta mesa é estabelecer intersecções entre Filosofia e Literatura. A problematização
que potencializou essa abordagem foi a tendência a setorização e separação entre esses temas, posto isto,
as perguntas que saltas são: será possível separar Literatura da Filosofia? Existe metodologia que viabilize
a articulação desses temas? Como articular o espírito crítico da Filosofia com a estética Literária? Com as
respostas às questões propostas espera-se destacar que Filosofia e Literatura estão imbricadas, a tal ponto
que a idiossincrasia deste encontro amplia os horizontes hermenêuticos. a obra de Machado de Assis será
analisada sobre o prisma teórico de Walter Benjamin, Michel Löwy, Mikhail Bakhtin e Michel Foucault.
Como resultado, evidenciaremos que o encadeamento entre Filosofia e Literatura amplia os horizontes
interpretativos e constitutivos.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/cc383547d9d84abb96faeaa68244490f

MR: 8
Data: 21/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: LINGUAGENS BÍBLICAS E EXTRA-BÍBLICAS
Participantes: Marcelo da Silva Carneiro, Antonio Carlos Soares dos Santos, Danielle Lucy Bósio
Frederico, João Batista Ribeiro Santos, José Ademar Kaefer, Paulo Roberto Garcia, Suely Xavier dos
Santos, Vicente Artuso.
Ementa: A mesa tem como proposta apresentar pesquisas dos diferentes docentes que investigam a
Linguagem da Religião em textos sagrados e fontes que contribuem com a pesquisa acerca desses textos,
e suas implicações para a reflexão ética na atualidade. A atualização da pesquisa é essencial para
compreender o momento em que vivemos à luz das crenças e tradições antigas, daí a relevância dessa
mesa no contexto do tema do congresso 2020.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/44ed6600389947ae8ec1f24662f32a54

MR: 9
Data: 21/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: A CRIATIVIDADE E AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS COMO ESTRATÉGIA ADAPTATIVA DE
ENFRENTAMENTO EM SAÚDE MENTAL
Participantes: Hilda Rosa Capelão Avoglia; Eduardo Marchese Damini; Guilherme Zawadzki
Ementa: “A criatividade e as manifestações artísticas como estratégias de enfrentamento da crise” se
constitui na temática a ser apresentada pela presente Mesa Redonda, cujo objetivo é refletir acerca da
criatividade representada pelas manifestações artísticas, como um elemento mediador entre a subjetividade
do indivíduo e a realidade externa. O debate, primeiramente, apresentará a criatividade como resposta
adaptativa e necessária diante de um momento de fragilidades na saúde mental em função da crise
pandêmica. Na sequência será exposto um relato de experiência no qual a arte se constitui em uma
ferramenta de acesso e desenvolvimento da capacidade expressiva de adolescentes advindos de um
contexto desfavorecido social e culturalmente. Espera-se que a proposição desta mesa promova a
valorização da atividade criativa como recurso facilitador do contato do indivíduo consigo mesmo, podendo
ser utilizado nas mais diversas áreas da saúde e educação.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/0a2f64a44ea0411f8dc853c88e1cfdd7

MR: 10
Data: 21/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: SAÚDE DO TRABALHADOR EM TEMPOS DE COVID-19: IMPACTOS E RESISTÊNCIAS
Participantes: Bruno Chapadeiro Ribeiro, Marlene Pereira da Rocha e Kamilla Maria Sousa de Castro
Ementa: A mesa se propõe a debater dados preliminares de pesquisas voltados, ao mesmo tempo, para os
agravos que tem acometido a saúde de trabalhadores nesse momento da pandemia pela covid-19, assim
como, apresentar estratégias de enfrentamento da crise pela via da Economia Solidária.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/51caac8bc2a24019885a8f324e8b5c87

MR: 11
Data: 21/10/2020
Horário: 14h às 15h40
Título: ÉTICA E SABEDORIA DOS MITOS
Participantes: Vitor Chaves De Souza, Cleber Baleeiro, Hérmiton Freitas, William Figueiredo
Ementa: O lançamento da coleção "A Sabedoria dos Mitos Gregos", de Luc Ferry, reflete uma tendência
atual da pesquisa em filosofia e história das religiões que resgata o lugar dos mitos primordiais no
pensamento humano. O resgate da leitura e do papel destas narrativas contempla a reflexão crítica acerca
da do conteúdo original e das implicações morais dos mitos. A mesa-redonda, portanto, propõe um espaço
de diálogo para a exposição, análise e reflexão de diferentes mitos e métodos filosóficos a fim de destacar o
aspecto ético das sabedorias do mitos.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/fabad8c65fe64890b1dc2f7caf9237d6

MR: 12
Data: 21/10/2020
Horário: 15h50 às 17h30
Título: RELIGIÃO POPULAR E CULTURA POPULAR: ATUALIZANDO TEORIAS E CONCEITOS
Participantes: Paulo Barrera Rivera, Márcio Cappelli ,Vlademir Ramos e Bruno Rocha de Carvalho
Ementa: O conceito “popular” tem estado presente nos estudos de religião na América Latina, pelo menos,
desde a década dos anos 60 e 70, em perspectivas especialmente sociológicas e no contexto de
efervescência dos movimentos populares que faziam contraponto e visavam o poder político (Estado). Nas
últimas décadas do século XX o conceito é reformulado e ganha novos contornos em interlocução de
perspectivas antropológicas e da História cultural. Esse período corresponde a uma (quase) substituição do
protagonismo dos movimentos populares pelo de “movimentos sociais” fortemente marcados por pautas
identitárias e não mais visando a conquista do poder político. Nas décadas mais recentes (século XXI) o
conceito ganha densidade e se torna mais rico com os estudos da linguagem e da literatura.
Concomitantemente, os conceitos de religião popular e cultura popular representam novos desafios
teóricos. Esta mesa pretende abordá-los, de forma introdutória e interdisciplinar, ensaiando uma atualização
dos mesmos.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/54aa53159b014ad295acf1a83386e820

MR: 13
Data: 21/10/2020
Horário: 15h50 às 17h30
Título: TRANSHUMANISMO E CULTURA POP
Participantes: Hérmiton Oliveira Freitas, Gustavo Rosa, Rineu Quinália, Pedro Henrique
Ementa: O transhumanismo vem sendo caracterizado como uma "Filosofia do Melhoramento Humano",
mediante o acoplamento ou a simbiose entre "homem e máquina". As consequências deste ideal atingem
amplos aspectos da existência humana, tais como: o ético, o jurídico, o antropológico, o artístico, o religioso,
o medicinal etc. Propomos nesta mesa de debate identificar e explorar como a "cultura pop" tem contribuído
ao longo dos anos para a sedimentação dessas múltiplas dimensões do transhumanismo em suas distintas
vertentes.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/e52dff4f3c8749458eeaaf89260446f9

MR: 14
Data: 21/10/2020
Horário: 15h50 às 17h30
Título: DESLOCAMENTO DA VERDADE E USO DE TECNOLOGIA PARA MOBILIZAR OPINIÃO PÚBLICA
Participantes: Luiz Alberto de Farias, Ivelise de Almeida Cardoso, Marcelo Damasceno, Moises Barelli,
Renata Juliotti, Pascoal Mantovani, Gleice de Divitis, Marcella Moreira, Luana Federson Mazzetto
Ementa: Discussão sobre opinião pública, mídias e redes sociais digitais, fake news, pós-verdade.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/a535d81da0d94be3975eddd5340811ed

MR: 17
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30 às 21h10
Título: APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: IMPLICAÇÕES NA DINÂMICA PSÍQUICA DA
CRIANÇA
Participantes: Hilda Rosa Capelão Avoglia, Carolina de Fátima Tse; Helena Rinaldi Rosa; Marlene Alves
da Silva
Ementa: A presente Mesa Redonda apresentará como temática “Aprendizagem e desenvolvimento:
implicações na dinâmica psíquica da criança”, tendo como objetivo discutir as articulações entre o
desenvolvimento psíquico da criança e seu processo de aprendizagem, especialmente em casos nos quais
se evidenciem dificuldades escolares. Será composta pela apresentação e discussão de três pesquisas,
sendo a primeira relativa a um estudo de caso, com uso do método clínico referente ao funcionamento
psíquico de uma criança inteligente, no entanto, com baixo desempenho escolar. A segunda pesquisa trata
do uso de inovações nas estratégias diagnósticas para casos de crianças com queixas de aprendizagem
escolar. A terceira apresentação envolve um estudo de caso de uma criança que, além de problemas na
alfabetização, também apresenta dificuldades de comportamento no ambiente escolar. Espera-se que os
estudos discutidos provoquem a reflexão acerca da complexidade que envolve os problemas de
aprendizagem na infância e apontem possíveis caminhos para a prática clínica diagnóstica, diante de uma
queixa tão frequente em nossos serviços de Psicologia.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/4d368d57d57c474db6f43b9ba64be8a6

MR: 18
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30 às 21h10
Título: CELPE-BRAS: EXPERIÊNCIA E RELATO DE APLICADORES, EDUCADORES E MONITORES DA
AVALIAÇÃO
Participantes: Patrícia Sosa Mello, Laura Cielavin Machado Terlizzi, Silvio Pereira Da Silva
Mariana Eunice Alves de Almeida, Marta De Las Mercedes Contardo Jaramillo, Brenda Figueiredo Cardoso
Elias, Marcella Barbosa Costa, Greyce Ellen Portela Benevides
Ementa: O Certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros (Celpe-Bras) é um exame
aplicado no Brasil e no exterior com o objetivo de certificar estrangeiros quanto à proficiência da língua
portuguesa do Brasil, e por extensão, difundir e promover o português internacionalmente. Atualmente, é o
único exame de proficiência reconhecido oficialmente pelo Brasil. O crescente número de estrangeiros
interessados em obter certificação de proficiência em língua portuguesa, seja por interesse acadêmico
(devido ao processo de internacionalização das universidades brasileiras), profissional ou para obtenção da

cidadania brasileira (no caso de migrantes e refugiados) tem contribuído para o aumento da procura pelo
exame. O objetivo desta mesa é apresentar o Celpe-Bras como objeto pertinente de estudo para inserção
na área acadêmica, pois os responsáveis pela elaboração, organização, e aplicação do exame são, em sua
maioria, professores.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/1e37eb64dfcc423d8355630148fa6bb5

MR: 19
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30 às 21h10
Título: OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA: INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO
Participantes: Débora Bezerra Linhares Libório, Vanessa Linhares da Silva Rodrigues, Valter Espindola
Thomaz, Douglas Araujo Smigly, Marcelo Modolo
Ementa: A proposta desta mesa é apresentar as contribuições que a Olimpíada de Matemática do Grande
ABC (OMABC) e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) tem dado ao
processo de ensino e aprendizagem da Matemática no grande ABC e como isto tem colaborado para
promover uma aproximação entre a Metodista e a comunidade escolar da região.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/3e637e88acfb43ce87aa7293b7db8135

MR: 20
Data: 20/10/2020
Horário: 19h30 às 21h10
Título: A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA PANDEMIA DO COVID-19: ASPECTOS CIVIL E CRIMINAL.
Participantes: Renata Maria Silveira Toledo, Claudete Souza, Georges Amauri Lopes
Ementa: A discussão pretende demonstrar o impacto do isolamento social causado pela pandemia do
covid-19 nas relações familiares e o aumento das denúncias de violência doméstica praticada no âmbito
doméstico. Para isso serão analisados dados estatísticos, a percepção social e psicológica deste fenômeno
e o tratamento jurídico civil e criminal para esta situação fática.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/8184d149baed4115980c874f184359e8

MR: 21
Data: 20/10/2020
Horário: 7h30 às 9h10
Título: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO INOVADORES COMO VALOR AGREGADO PARA A SOCIEDADE
E EMPRESA
Participantes: Jose Valentin Iglesias Pascual, Mario Francisco G Boaratti, Isaac Jesus da Silva e Debora
de Jesus Bezerra
Ementa: Análise dos Sistemas de Informação inovadores e sua contribuição para os ambientes da Indústria
4.0 e Cidades Inteligentes.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/8bbde55fe916438da8ffc022235217a2

MR: 22
Data: 20/10/2020
Horário: 9h20 às 11h
Título: OS DESAFIOS QUE A PANDEMIA COLOCA ÀS RELIGIÕES
Participantes: Jung Mo Sung, Sandra Duarte, Blanches de Paula e Lauri Wirth
Ementa: A pandemia de COVID-19 colocou o mundo e a vida cotidiana em confusão: desorganizou o
sistema econômico, a logística global, os planos e expectativas; e colocou em perigo a vida de milhões de
pessoas e aumentou a desigualdade social. Em situações assim, a religião costuma ter um papel
importante, seja para o bem ou para o mal, e muitas lideranças e instituições religiosas estão apresentando
perspectivas teológicas sobre a crise e o futuro. Essa mesa, ao invés de estudar a pandemia e o póspandemia em perspectiva religiosa ou teológica, vai discutir, em uma perspectiva interdisciplinar, os
desafios que a atual pandemia coloca às instituições e tradições religiosas. Em outras palavras, o que a
pandemia vai mudar na religião?
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/d16ca07a99a94868a4a66fdb5dbcc577

MR: 23
Data: 20/10/2020
Horário: 9h20 às 11h
Título: EDUCAÇÃO NARRADA: A VIA LONGA DO CONTEMPORÂNEO
Participantes: Marcelo Furlin e Vitor Chaves de Souza
Ementa: A educação pode ser abordada por meio da experiência realizada pelo próprio indivíduo a partir de
suas vivências. Desse modo, a reflexão sobre o conhecimento gestado em narrativas individuais e coletivas
é parte fundante da educação. Com tal moldura, a mesa propõe aproximar educação e hermenêutica para
pensar a experiência, no sentido hermenêutico, como fundamento da educação em um processo de
compreensão que se dá narrativamente.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/da87f07addf24c88a7de7e75e2d06a89
MR: 24
Data: 20/10/2020
Horário: 9h20 às 11h
Título: INTERVENÇÕES REMOTAS EM PSICOLOGIA NO PERÍODO PANDÊMICO DA COVID-19:
AVANÇOS OU PRECARIZAÇÃO?
Participantes: Rosa Maria Frugoli da Silva; Yanco Paternó de Oliveira; Hugo Tanizaka
Ementa: A Psicologia da Saúde primando pela prevenção, promoção da qualidade de vida e bem-estar da
população, principalmente em tempos de isolamento social, preocupa-se com estudos e práticas em relação
aos diversos atendimentos realizados pelos profissionais e estagiários da área. Diante do fato da população
estar num período adverso e de necessidade de novas perspectivas adaptativas, como também estar diante
de novas configurações de trabalho, de estudo e interação social; sabe-se que as pessoas envolvidas com
a área da saúde encontra-se amplamente afetadas com as mudanças impostas com a COVID-19, pois
encontra-se na linha de frente ao enfrentamento do fenômeno. É papel da psicologia, como ciência e
profissão, contribuir para o exercício de atuações éticas e de emancipação social, ainda que em contextos
desfavoráveis. Diante desta perspectiva, esta Mesa Redonda se dispõe a discutir a atuação do profissional
de psicologia nos variados contextos de intervenção, como nos processos clínicos (psicoterapia online), em
contextos comunitários e nos espaços de supervisões.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/6080884fe25c43ffbcb06c65f69da52a

MR: 25
Data: 20/10/2020
Horário: 9h20 às 11h
Título: RELIGIÃO, GÊNERO E POLÍTICA: DESAFIOS PARA AS CIÊNCIAS DA RELIGIÃO
Participantes: Sandra Duarte de Souza, Emerson Roberto da Costa,Tainah Biela Dias, Fernanda Marina
Feitosa, Eder William Dos Santos
Ementa: As Ciências da Religião têm se deparado com importantes desafios de pesquisa no diálogo com
os Estudos de Gênero e a Ciência Política. O encontro desses campos de conhecimento tem gerado um
interesse crescente de pesquisadoras e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Religião, visando analisar os efeitos que a articulação entre gênero, religião e política tem gerado
especialmente a partir da atuação de parlamentares evangélicos no Brasil. O painel proposto tem por
objetivo apresentar as pesquisas sobre esse tema que estão em andamento em nosso PPG, que são
desenvolvidas por pesquisadoras e pesquisadores do pós-doutorado e doutorado sob a minha supervisão.
A metodologia de trabalho envolveu entrevistas semi-estruturadas, pesquisa documental e pesquisa em
redes sociais de parlamentares evangélicos. Os resultados demonstram que a instrumentalização da
política pela religião e da religião pela política, têm interferido diretamente nos direitos das mulheres e da
população LGBT em nosso país.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/2dc293a640c04e0593fcc61b55a05e55

MR: 26
Data: 21/10/2020
Horário: 9h20 às 11h
Título: A EXPERIÊNCIA DE PERDAS REAIS OU SIMBÓLICAS NA PERSPECTIVA DA CLÍNICA E DA
PESQUISA
Participantes: Hilda Rosa Capelão Avoglia, Eduardo Marchesi Damini. Telma Maria Duarte Rodrigues e
Jader Ramos Junior
Ementa: A presente Mesa-Redonda apresentará como temática “A experiência de perdas reais ou
simbólicas na perspectiva da clínica e da pesquisa” e tem como objetivo apresentar estudos clínicos e
pesquisas acerca da dinâmica psíquica do indivíduo diante de contextos marcados pela experiência de luto
e perda. Desse modo, a mesa será constituída por três estudos de casos, com uso do método clínico. O
primeiro estudo trata da dinâmica psíquica de uma adolescente migrante que vivencia a perda do espaço
territorial de sua cidade natal. O segundo trabalho se refere ao manejo clínico de uma situação de luto
simbólico experimentado pela mãe de uma criança autista. Na terceira apresentação demonstra a
representação da perda por uma criança que convive com a separação conjugal de seus os pais. Espera-se
contribuir com a compreensão e manejo clínico do sofrimento psíquico em casos de perdas, por meio de
casos ilustrativos de natureza clínica e investigativa.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/75b3019e182f4249ad81ee1854bc2ca1

MR: 27
Data: 21/10/2020
Horário: 9h20 às 11h
Título: LINGUAGENS RELIGIOSAS UTÓPICAS EM TEMPOS DISTÓPICOS
Participantes: Marcio Cappelli, Helmut Renders, Vitor Chaves de Souza
Ementa: A utopia, como um não-lugar, projeta um futuro de um lugar possível, geralmente mais habitável
que o presente. A distopia, por outro lado, é uma utopia negativa, fazendo uma antítese da mesma. As

linguagens religiosas textuais, visuais, metafóricas, espaciais e gestuais, por diversas vezes, são imbuídas
de utopias diante de uma sociedade cuja temporalidade se orienta pela distopia. A mesa-redonda tem o
objetivo de abordar, na perspectiva das Linguagens da Religião, as mais variadas narrativas religiosas cujas
naturezas podem ser consideradas utópicas a despeito dos tempos distópicos -- que são mais atuais do que
futuros.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/3f27b4cdb3fa4f4895ccc255d1e38e82

MR: 28
Data: 21/10/2020
Horário: 9h20 às 11h
Título: 2020 - DESENHANDO POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA
VIOLÊNCIA ESCOLAR EM SÃO BERNARDO DO CAMPO
Participantes: Adriana Barroso de Azevedo, Alessandra Maria Sabatine Zambone, Angela Leticia dos
Santos, Maria Lucia de Lucena, Roberto Joaquim de Oliveira, Silvia Cristina da Silva Okabayashi, Vera
Lucia Acayaba de Toledo

Ementa: A presente mesa-redonda trará a temática do desenvolvimento de políticas públicas frente a
necessidade do enfrentamento da violência no âmbito escolar na cidade de São Bernardo do Campo. Para
esta tarefa existe uma convergência de forças da Universidade, representada pela Cátedra de Gestão de
Cidades, juntamente com as Secretarias de Educação Estadual e Municipal e também Fundação Casa, no
desenvolvimento de projetos que possibilitem pensar e transformar a realidade.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/59d8ad66f51d4a7e80e5135879bba8cb

