XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA
Programação de Palestras

Para localizar sua palestra utilize CRTRL+F

Palestra: 1
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30 às 21h10
Trabalho: O PODER QUE APRISIONA: ABUSO DO PODER ECLESIÁSTICO
Participantes: Mariana Ordalia Santos Teles, Raquel Vieira Sales, Blanches De Paula
Ementa: O ministério pastoral traz consigo a latente relação do poder exercido sobre pessoas,
o qual nem sempre é exercido de forma saudável, pois muitas vezes esse poder não é bem
administrado por aquele (a) que o detém. Diante desta realidade, vimos a necessidade de
abordarmos o poder eclesiástico utilizado de forma opressora e doentia visando a
compreensão da causa deste tipo de abuso, suas consequências e o caminho para uma
liderança saudável. Para isso, por meio de pesquisa bibliográfica, conceituamos a palavra
poder, apresentando seu significado em níveis social e ontológico, apresentamos as principais
características dos abusadores e as consequências de sofrer esse tipo de abuso, e concluímos
apresentando uma alternativa mais saudável para o uso do poder no ambiente eclesiástico.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/b33296c673ca46319a460cfade669281

Palestra: 2
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30 às 21h10
Trabalho: IDOSOS: FENÔMENO POPULACIONAL, POLÍTICAS PÚBLICAS E PISTAS
PASTORAIS
Participantes: Geraldo Magela De Souza E Rejone Barbosa Pedreira Maciel
Ementa: Destacar o fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro, bem como os muitos
desafios provocados por essas mudanças demográficas que vão surgindo com esse fenômeno,
valorizar essa parcela da sociedade através de leis e ações das iniciativas públicas, privadas e
da sociedade como um todo.
Buscamos linkar biblicamente textos que abordem o tema proposto, afim de mostrar exemplos
no Antigo Testamento e do Novo Testamento, de forma reflexiva trazer elementos que
contribuam na realização de uma ação pastoral para e com os idosos, levando em
consideração os desafios provenientes.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/918cff891ca449aeb126e439006fc69c

Palestra: 3
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30 às 21h10

Trabalho: UM CONTRASTE ENTRE A ATUAÇÃO DA IGREJA EVANGÉLICA BRASILEIRA E
A SANCTORUM COMMUNIO DE DIETRICH BONHOEFFER.
Participantes: Dericky Henrique Da Silva, Martin Santos Barcala
Ementa: Percebemos um desvio na consciência de responsabilidade da igreja evangélica
brasileira. Onde sua paixão política e fundamentalismo religioso à cega para o seu papel na
sociedade, e cria assim um "messianismo" político em torno de uma figura. Vemos um cenário
parecido como este no período do Terceiro Reich, onde o Estado alemão cooptou a igreja, e
fez dela sua ferramenta política. Durante este período, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer
ofereceu resistência ao regime tirano de Adolf Hitler, sendo executado por isso. Portanto, a
monografia a ser apresentada, trata-se de um contraste entre a definição do papel da Igreja na
obra "Sanctorum Communio" de Bonhoeffer e a atuação da igreja evangélica brasileira. Deste
modo, percorreremos por três etapas: Uma biografia do teólogo alemão; uma síntese de seu
pensamento eclesiológico; e por fim, uma análise da atuação da igreja evangélica brasileira e o
contraste à "Sanctorum Communio".
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/b2e33081591a4deb93b1a3139ed15712

Palestra: 4
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30 às 21h10
Trabalho: MISSIO DEI, A MISSÃO DE DEUS COMO PARADIGMA PARA A MISSÃO DA
IGREJA.
Participantes: Sandro Do Rosário Viana, Sandro Do Rosário Viana
Ementa: A presente pesquisa propõe apresentar a iniciativa divina na aurora da história, tendo
como seu pano de fundo a eleição do povo de Israel. O trabalho ainda tem como objetivo
demonstrar que o povo de Israel não havia sido escolhido apenas para usufruir de privilégios
outorgados pela divindade, mas que sua eleição estava condicionada sob dois aspectos
fundamentais: testemunhar e servir, dentro dessa ótica a pesquisa procurou demonstrar que
toda a manifestação junto ao povo de Israel, sempre foi uma manifestação da missio Dei.
Link de acesso -

Palestra: 5
Data: 21/10/2020
Horário: 19h30 às 21h10
Trabalho: O GOVERNADOR DO EGITO, GÊNESIS 47.13-26: ANÁLISE POLÍTICA E
ECONÔMICA SOBRE AS ÚLTIMAS ADIÇÕES À NARRATIVA DE JOSÉ
Participantes: Jheymes França Correia Dos Santos, José Ademar Kaefer
Ementa: A perícope integrada à história de José e seus irmãos não possui nenhuma função no
segmento narrativo. Para uma história com desfecho de reconciliação familiar, esse relato com
cenas de abuso e extorsão, não faz nenhum sentido.
Trata-se de uma unidade autônoma pertencente às últimas adições à novela de José. Uma
narrativa etiológica ‘até os dias de hoje’ (v. 26). Que reflete mudanças políticas e econômicas
no período Ptolomaico . Que será o objeto a ser analisado neste trabalho.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/2b0521ee8c674709af77c6a045cdd0ed

Palestra: 6
Data: 21/10/2020
Horário: 21h30 às 23h
Trabalho: DO ÁTOMO AO AMOR: UMA ANÁLISE DO PENSAMENTO DE TEILHARD DE
CHARDIN
Participantes: Diego Goulart Santos, Douglas Nassif
Ementa: Uma cosmovisão teilhardiana da convergência do cosmo em direção a Cristo.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/52dbc2286ea54b718c48dabfce72225e

Palestra: 7
Data: 21/10/2020
Horário: 21h30 às 23h
Trabalho: OS CARISMAS NA ASSEMBLÉIA DE DEUS E NA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA
CATÓLICA: UMA COMPARAÇÃO
Participantes: Marcos Antônio Alves Maria, Helmut Renders, Jonadab Domingues de
Almeida, José Carlos de Souza
Ementa: Estabelecer um diálogo comparativo baseado nas formas como as duas igrejas
compreendem a manifestação dos carismas.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/109d5029eff24924a09ed2610a7998c9
Palestra: 8
Data: 20/10/2020
Horário: 21h30 às 23h
Trabalho: CONHECENDO UX/UI NA PRÁTICA
Participantes: Tatiane Ornelas Martins Alves e Nicolas Rachid (UX/UI Designer Pleno -Inter
Obras Tecnologia e Inovação)
Ementa: A experiência do usuário e as interfaces amigáveis estão sendo o assunto do
momento para todos os negócios digitais e não digitais. Nessa palestra vamos entender qual a
importância e quais os meios de se construir um projeto web que traga a melhor experiência
para o usuário e que tenha aquela interface de tirar o folego.
Link de acesso - https://us.bbcollab.com/guest/e195c1b7d54b4026bcf1778cbc6c8eef

