XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Programação Mesas-Redondas EaD

Para localizar sua mesa utilize CRTRL+F

EAD
MR: 15
Data: 21/10/2020
Horário: 19h às 20h
Título: FAKE NEWS E PÓS-VERDADE: RAÍZES E COMBATE À INDÚSTRIA DAS FALSAS
CERTEZAS
Participantes: Moisés Barel e Patricia Somensari Fioratti
Ementa: Apresentar as caracteristicas das fake news na pós modernidade e como a pós
verdade pode influenciar na imagem corporativa.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/d222b8a791424dc2a17dd81595b3041d

MR: 29
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30
Título: O USO DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
Participantes: Rosemeire Aparecida Bom Pessoni, Fernanda de Macedo Passos, Ingrid
Helena de Melo, Denise Gadioli Scucuglia
Ementa: O ensino tradicional, por meio dos livros, já não vem sendo um modelo educacional
desejado nos últimos anos. Contudo, ensinar por meio da interdisciplinaridade, de forma
colaborativa, instigando a pesquisa, a criatividade e utilizando recursos tecnológicos deve se
fazer cada vez mais presente no cotidiano de qualquer ambiente educacional. O interesse que
se desperta nos alunos é diretamente proporcional à capacidade de absorção dos conteúdos,
tornando o ambiente de sala de aula um local em que se queira efetivamente estar, com o
objetivo de aprender. Esse aprendizado deve fazer sentido e ter, na sua maior parte, uma
conexão direta com a vida. O estudo da biologia está naturalmente conectado com a vida e a
existência, mas essa ligação não acontece por si só, nem mesmo com o auxílio da tecnologia.
Os educadores continuam fazendo toda a diferença no sentido de utilizar as ferramentas
tecnológicas com eficácia, ética e criatividade.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/2b2a5c1a12074b7485fcaca4852d24af

EAD
MR: 30
Data: 20/10/2020
Horário: 19h às 21h
Título: DECISÕES SOBRE A COVID-19 E A GESTÃO PÚBLICA

Participantes: Silvia Maria Moretti Morgan e João Gremmelmaier Cândido
Ementa: Diante da complexidade do atual cenário e das decisões relativas ao distanciamento
social serão discutidas as ações empíricas adotadas pelos agentes públicos bem como a
abordagem no possível desencadeamento de uma crise humanitária.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/9741d8a0222542c39b66ccc8fe10474f

EAD
MR: 31
Data: 19/10/2020
Horário: 19h às 21h
Título: A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE COLABORARES NO HOME OFFICE
Participantes: Silvia Maria Moretti Morgan e Renata de Almeida Vianna Gava
Ementa: Diante da complexidade do atual cenário e das decisões relativas ao distanciamento
social serão discutidos os alinhamentos necessários para adequações nas jornadas de
trabalho, no que diz respeito desde à definição de horas até a manutenção da cultura
organizacional.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/decd26204ac644d5a86334b576713587

EAD
MR: 32
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30
Título: HÁBITOS DE CONSUMO E MARKETING DE EXPERIÊNCIAS PÓS PANDEMIA
Participantes: Karin Müller e Patrícia Somensari Fioratti
Ementa: Palestra sobre as mudanças de hábitos de consumo durante a pandemia, com a
inserção da tecnologia no dia a dia do consumidor. A mudança do hábito de consumo reflete
novas formas de consumir produtos sem sair de casa, exigindo criatividade das empresas no
direcionamento da comunicação. O marketing de experiências mostra uma nova tendência de
consumo que virou preferência entre os consumidores e deve continuar pós pandemia.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/fe9ebcf16c954f8da95aa328681691fd

EAD
MR: 33
Data: 19/10/2020
Horário: 21h às 22h
Título: TECNOLOGIA E ÉTICA NO MERCADO FINANCEIRO: UMA ANÁLISE SOBRE OS
NOVOS INVESTIDORES NA BOLSA DE VALORES
Participantes: Thaisa Bechelli Yamanaka, Klaus Haacke Suppion, Luciano Simões, Ricardo
Batista Cândido

Ementa: Apresentar a expansão do mercado de capitais no Brasil nos últimos 5 anos com foco
em três grandes eixos: oportunidades de negócios, questões de ordem ética e necessidade de
formação continuada.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/4449170409704cedafff4bb33044cde4

EAD
MR: 34
Data: 19/10/2020
Horário: 20h às 21h
Título: REPUTAÇÃO, HUMANIZAÇÃO E INOVAÇÃO
Participantes: Tassiane Boreli Pinato, Marcia Aparecida Sartori, André Luiz Senador da Silva
Ementa: O debate trará reflexões de como a reputação, humanização e inovação, são
essenciais para as novos planejamentos estratégicos, nas organizações e na ciência.
Humanização e Inovação, são ferramentas essenciais na contemporâneidade, uma vez que
tem o pode criar uma relação de credibilidade entre as organizações e as pesquisas
científicas.

Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/db49c4a0b17143faadf5dd118fe2546e

Palestras EaD
Data: 20/10/2020
Horário: 19h às 22h30
Título: ACIDENTES PORTUÁRIOS X GESTÃO PORTUÁRIA
Participantes: Murillo Nobre (palestrante)
Mediador (es): Vitor Gustavo da Silva; Prof. Me. Marcelo dos Santos
Ementa: O tema desperta a reflexão crítica sobre a adequação dos profissionais a Norma
NR29 – Segurança do trabalho portuário. Apresenta as ações inovadoras para prevenção de
riscos e acidentes no exercício da profissão, que garanta a integridade dos indivíduos e a
efetividade na gestão empresarial.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/f284c26bde5d4d88be0f3eac84b50da4

Palestras EaD
Data: 21/10/2020
Horário: 19h às 22h30
Título: PLANEJAMENTO NA CADEIA DE SUPRIMENTO
Participantes: Carina Holmo Silva (palestrante)

Mediador (es): Vitor Gustavo da Silva; Prof. Me. Marcelo dos Santos e Klaus Haacke Suppion
Ementa: O tema aborda a experiência de planejamento e gestão da cadeia de suprimento de

uma multinacional atravessando desafios de adoção de ferramentas e metodologias
contemporânea numa economia globalizada.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/5c319bba063b4ba3be1d199b07d8edf8

