Programação Mesas-Redondas
Nº do trabalho:MR001
Título: Narrativas midiatizadas na cultura
Ementa: Análise e discussão de projetos que estudam produtos culturais que sofrem a
intervenção do processo de midiatização contemporâneo
Público Alvo: Estudantes dos cursos de graduação e Pós-Graduação
Participantes da mesa: Arthur Breccio Marchetto ; Iberê Moreno ; José Geraldo Magalhães
Jr. ; Leiriane Teixeira Correa ; Lícia Frezza ; Márcia Rodrigues da Costa ; Gustavo Moreira Zanini
; Renan Marchesini ; Rodolfo Carlos Bonventti ; Tancy Costa Mavignier
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 49
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: C-111 (MM80)
Coordenador/a de Sessão:José Salvador Faro
Nº do trabalho:MR002
Título: Comunicação Empresarial: pesquisas em movimento
Ementa: Apresentar resultados recentes de pesquisas realizadas na área da Comunicação
Empresarial com destaque a objetos que não têm merecido a atenção devida na literatura
brasileira: mídias sociais e marketing esportivo; comunicação face a face; grupos de pesquisa
em comunicação empresarial e a comunicação dos institutos de pesquisa e centros produtores
de conhecimento
Público Alvo: Professores, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação em
Comunicação/Jornalismo
Participantes da mesa: Ana Maria Dantas de Maio; Karla Ehrenberg; Danielle Tavares
Teixeira; Giuliana Capistrano; Wilson da Costa Bueno;
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 18
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 14h00 às 15h40
Local: C-111 (MM80)
Coordenador/a de Sessão:Wilson da Costa Bueno
Nº do trabalho:MR003
Título: Em nome de Deus: A dialética entre Religião e Violência nas sociedades do século XXI
Ementa: A religião é uma identidade coletiva, semelhante à linhagem ou a nação. Uma
identidade que nos insere em um determinado grupo humano, do qual recebemos nome e
cultura. Essas identidades culturais, das quais a religião é parte, passam por diferentes fases.
Nos últimos séculos, as identidades religiosas tradicionais tiveram de adaptar-se ao choque com
a modernidade. A pluralidade de crenças e outras diferenciações sociais como base da
convivência livre é parte fundamental na formação de uma sociedade tolerante e justa. Sem
aceitar esses princípios, as tensões produzidas pelo impacto da modernidade levarão ao
agastamento e a muitas outras formas de violência. Que papel exerceria a religião diante das
formas de violência que emergem no atual cenário mundial?
Público Alvo: Estudantes, docentes e pesquisadores(as) na área de Ciência da Religião,
Filosofia e Teologia
Participantes da mesa: Antonio Carlos Soares dos Santos; Hermiton Oliveira Freitas; Cleber
Araujo Souto Baleeiro; Luana Martins Golin;
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 9

Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 09h30 às 11h00 e 15h50 às 17h30
Local: C-406 (MM30)
Coordenador/a de Sessão:Antonio Carlos Soares dos Santos
Nº do trabalho:MR004
Título: A comunicação de mercado em redes virtuais - uma questão de relacionamento”
Ementa: A proposta desta mesa é evidenciar o conteúdo do livro, “Comunicação de mercado e
redes virtuais – uma questão de relacionamento”. E discutir a relação é compreender o
movimento dos atores institucionais e privados, ou das organizações com seus públicos.
Nunca se falou tanto em relacionamento, afinal o mercado se renova pois sua dinâmica está
apoiada no movimento, o cotidiano do sujeito contemporâneo se renova em movimentos que
extrapolam as outrora marcações temporais entre dia e a noite. As ideias se renovam a partir
de uma contínua fusão de conceitos e teorias, revelando inovações em movimento. A proposta
dessa obra é evidenciar o contínuo movimento das relações, sem inicio ou fim pois ocorrem em
rede (online), e em um espaço não físico, pois é virtual e por fim, ...
Público Alvo: Alunos de graduação e Pos-Graduação dos curso de Comunicação e Gestão
Participantes da mesa: Daniel Galindo; profa. Elisabeh gonçalves; prof. Alexandre Marquesi;
prof. Marcelo A. cruz; prof. Sebastião Squirra; prof. Laércio Bento;
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 10
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 09h30 às 11hrs
Local: C-219 (MM100)
Coordenador/a de Sessão:Daniel Galindo
Nº do trabalho:MR005
Título: Religião e educação
Ementa: Debater a relação entre a religião e os processos educativos na sociedade, estudando
as práticas pedagógicas das instituições e organizações religiosas e também os pressupostos
teológicos e espirituais das propostas educacionais
Público Alvo: Estudantes da área de Ciências da Religião, Educação e Teologia
Participantes da mesa: Denis Duarte; Henrique de Azevedo Zanin; Pedro Paulo Soares da
Silva; Thadeu da Silva Souza; Jung Mo Sung; Timóteo Klein Cardoso
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 19
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 15h50 às 17h30
Local: C-221 (MM80)
Coordenador/a de Sessão:Jung Mo Sung
Nº do trabalho:MR006
Título: Políticas públicas para crianças e adolescentes: história, direitos e vulnerabilidade
Ementa: Esta mesa tem a finalidade de analisar as políticas públicas para a infância e
adolescência, considerando os 25 (vinte e cinco) anos de vigência do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), tema que interessa à comunidade acadêmica, à sociedade civil e às
instituições que dialogam sobre a cidadania no Brasil. Trataremos do percurso histórico dos
direitos deste segmento da população, bem como das implicações da não realização ou do
cumprimento parcial deste direitos para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Público Alvo: Alunos e professores dos Cursos de Direito, Psicologia, Jornalismo, Pedagogia da
Universidade Metodista de São Paulo
Participantes da mesa: Hilda Rosa Capelão Avoglia; Maria Cristina Teixeira; Roberto Joaquim
de Oliveira
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 61

Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: L-328(MM60)
Coordenador/a de Sessão:Hilda Rosa Capelão Avoglia e Maria Cristina Teixeira
Nº do trabalho:MR007
Título: Da indignação à esperança: a comunicação popular e comunitária como processo
educativo
Ementa: Nas últimas décadas do século passado o Brasil viveu um intenso momento social que
lutou pela democratização da sociedade e no seu bojo a apropriação da comunicação. Diante
do domínio dos meios de comunicação de massa por parte dos detentores do poder econômico
e político que centralizam o seu controle e alijam os segmentos subalternos dos mesmos - pelo
menos como protagonistas, estes se organizaram e travaram batalhas silenciosas para poderem
se expressar, tanto dentro das próprias comunidades, sindicatos etc. quanto no conjunto da
sociedade. Nessa perspectiva, ressaltamos que essa experiência histórica seguiu sendo recriada
até os dias atuais e que existem experiências múltiplas, no seio das quais destacamos aquelas
voltadas a colaborar com a educação informal e não formal de grupos sociais
Público Alvo: Professores e estudantes
Participantes da mesa: Cicilia M.Krohling Peruzzo; Ana A.F.Valim Alberti; Marcos Corrêa;
Monica Pegurer Caprino; Silmara Sgoti
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 3
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 7h30 às 9h10
Local: D-311 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Cicilia M/Krohling Peruzzo
Nº do trabalho:MR008
Título: O PIBID e o PARFOR na Metodista
Ementa: Apresentação da experiência destes dois programas de formação de professores: o
PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e o PARFOR -– Plano Nacional
de Formação de Professores da Educação Básica, ambos da CAPES e em parceria com a
Universidade Metodista de São Paulo, Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e
Secretarias Municipais de Educação. O PIBID está em seu quarto ano de implantação e o
PARFOR, em seu segundo ano.
Público Alvo: Estudantes e Professores
Participantes da mesa: Roseli Fischmann; Norinês Panicacci Bahia; Roger Marchesini de
Quadros Souza; Adriana Barroso Azevedo; Edson Fasano
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 11
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: O-312 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Roseli Fischmann
Nº do trabalho:MR009
Título: Elaboração de narrativas sobre a qualidade da água por meio de tecnologias abertas no
ABC - construção de um projeto multidisciplinar
Ementa: Discutir as condições de elaborar narrativas sobre a qualidade da água distribuída na
região do ABC através de diferentes formas de coleta de dados, envolvendo pesquisadores do
Núcleo Facom-Facet (Human Data) e alunos da rede estadual de ensino. O objetivo é debater
sobre as articulações multidisciplinares do projeto, especialmente centradas pela promoção de
cidadania por meio de tecnologia social.
Público Alvo: Estudantes e pesquisadores das áreas de Comunicação e Tecnologia

Participantes da mesa: Amanda Luiza dos Santos Pereira; André Rosa de Oliveira; Leandro
Key Higuchi Yanaze; Leonardo Anjuletto Ferreira; Luiz Fernando Ramalho
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 54
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 14h às 15h40
Local: C-407 (MM30)
Coordenador/a de Sessão:Walter Teixeira Lima Junior
Nº do trabalho:MR010
Título: Transparência na Gestão Pública: Como fazer Controle Social?
Ementa: Esta mesa objetiva analisar a relação entre a Lei de Acesso à Informação (LAI),
aprovada em novembro de 2011, que entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012 e o Controle
Social sobre a Gestão Pública. Instituições diversas comemoraram a nova legislação entre elas:
a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), Movimento Voto Consciente,
Transparência Brasil, vários sindicatos, universidades notadamente públicas, ministérios
públicos ao longo do Brasil, órgãos de imprensa comprometidos com o interesse público. Diante
de um falta de hábito e de cultura na prestação de informações da gestão pública e no acesso a
elas bem como, dessa recente legislação específica sobre transparência (LAI) regulamentando
novos procedimentos, critérios e obrigações nesse processo, encontramos fator
Público Alvo: Alunos e Docentes dos Cursos de Comunicação, Administração, Direito.
Participantes da mesa: João Gremmelmaier Cândido; José de Sá; Luiz Silvério Silva
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 50
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: D-327 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Luiz Silvério Silva
Nº do trabalho:MR011
Título: Microcrédito como instrumento de Desenvolvimento Econômico e Social.
Ementa: Esta mesa objetiva apresentar o papel do microcrédito como instrumento de criação
de emprego e renda e de desenvolvimento regional. Trata-se de um grande campo para o
desenvolvimento do Microcrédito no Brasil, em função do grande número de famílias e pessoas
que têm condições de sobreviver e melhorar sua condição de vida se houver um aporte
financeiro. Sabendo-se do acesso dificultado à rede bancária para este segmento, as
instituições de microcrédito possuem um papel fundamental no processo de geração de
emprego e renda. Existe uma forte demanda pelo microcrédito no Brasil, pois em torno de 10
milhões de pessoas não possuem acesso ao mercado bancário, segundo dados do IBGE. O
Microcrédito destina-se a milhares de pessoas e famílias de baixa renda, com o objetivo de
fornecer recursos fin
Público Alvo: Alunos e Docentes dos Cursos de Comunicação, de Administração e de Direito.
Participantes da mesa: Luiz Silvério Silva; Almir da Costa Pereira
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 12
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: O-321 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Luiz Silvério Silva
Nº do trabalho:MR012
Título: Mobilidade Urbana e Qualidade de Vida.
Ementa: O objetivo da mesa temática é discutir políticas públicas Integradas de mobilidade
urbana, analisando intervenções e ações na perspectiva da qualidade de vida das pessoas no
espaço urbano. Avaliar a mobilidade urbana no contexto dos territórios metropolitanos e

debater sobre propostas e experiências inovadoras nessa área.
Público Alvo: Alunos e Docentes dos Cursos de Comunicação, de Administração e de Direito.
Participantes da mesa: João Gremmelmaier Cândidova; Luiz Silvério Silva
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 4
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 7h30 às 9h10
Local: D-250 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Luiz Silvério Silva
Nº do trabalho:MR013
Título: Maioridade: Social ou Penal?
Ementa: Esta mesa objetiva debater o tema da maioridade sob o aspecto social e penal. A
sociedade como um todo deseja a redução da violência, da impunidade e clama por justiça.
Essa grave e complexa situação da insegurança nacional será resolvida com alteração da
maioridade penal? Não seria uma incapacidade nossa de tratar com mais profundidade uma
situação de tamanha complexidade? Ou então, não estaríamos deixando de lado nossa
sensibilidade humana ao lidar com essa questão? Por outro lado, quais os parâmetros para
estabelecer os limites da maturidade do ser humano ao longo dos anos? Como estabelecer a
maioridade social, levando-se em conta, entre outros, os fatores psicológicos, etários,
intelectuais, pedagógicos?
Público Alvo: Alunos e Docentes dos Cursos de Direito, Comunicação, de Pedagogia e de
Administração.
Participantes da mesa: João Gremmelmaier Cândido; Luiz Roberto Alves; Luiz Silvério Silva
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 46
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 7h30 às 9h10
Local: L-327 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Luiz Silvério Silva
Nº do trabalho:MR014
Título: Perfil do profissional de Secretariado Executivo para atuar em empresas públicas
Ementa: A secretária como agente multiplicador atuando em órgãos públicos como concursada
ou cargo de confiança.
Público Alvo: Alunas da graduação Secretariado Executivo Bilíngue, egressas do curso de
Secretariado e profissionais atuando em empresas públicas.
Participantes da mesa: Secretária de Prefeitura; Secretária de Hospital Público; Secretária de
Escola Estadual ou Municipal; Secretária de Universidade Federal
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 24
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: O-312 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Ana Maria Santana Martins
Nº do trabalho:MR015
Título: Os desafios do profissional de Secretariado Executivo Bilíngue na assessoria a
executivos expatriados
Ementa: Verificar a atuação do profissional de Secretariado Executivo Bilíngue no processo de
adaptação de executivos expatriados atuantes nas multinacionais da região do Grande ABC
para atender um mercado globalizado.
Público Alvo: Alunas graduação Secretariado Executivo Bilíngue, egressas atuando na área
como assessoras bilíngues, alunas pós graduação Assessoria Executiva, profissionais atuando
na área secretarial.

Participantes da mesa: Juliana Rúbio; Juliana Belmonte; Aluna egressa com inglês avançado
trabalhando com expatriado; Aluna egressa com inglês avançado trabalhando com expatriado
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 62
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: O-311(MM90)
Coordenador/a de Sessão:Ana Maria Santana Martins
Nº do trabalho:MR016
Título: Corpomotricidade: invocação do corpo docente
Ementa: Com frequência educadores, políticos, os setores governamentais responsáveis pela
educação se voltam para as demandas da educação, sugerindo a necessidade de reformas, de
reinvenção dos processos e da concepção. Não raro isto se faz sem a "invocação do corpo
docente" como "lugar-essência" da transcendência necessária na direção do novo, do outro, do
abalador e ignorado cotidiano da experiência educativa. Sem ignorar a importância de pensar o
que se faz em educação - apesar da lentidão intencional de sua materialização - entendemos
como fundamental perguntar pelo sentido existencial da experiência educativa que antecede e
sustenta a própria educação. Invocamos os corpos.
Público Alvo: Discentes de programa de pós gradução em educação, discentes de
licenciaturas e docentes dos diferentes níveis da Educação Brasileira.
Participantes da mesa: Sergio Oliveira dos Santos; Wesley Adriano Martins Dourado
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 25
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: L-328 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Luis Jean Laund
Nº do trabalho:MR018
Título: Comida, Educação e Arte.
Ementa: A partir da provocação "você tem fome de quê?" presente na música Comida, do
Titãs, essa mesa propõe um diálogo entre Educação e Cultura, mesclando diferentes olhares e
sabores trazidos das seguintes áreas de formação: Gastronomia, Pedagogia, Arte e Gestão da
Cultura. Fome de palavras, paladar das memórias e a degustação da arte, serão alguns dos
temas abordados nessa mesa cultural.
Público Alvo: Discentes
Participantes da mesa: Sueli de Moraes; Maria Inês do Brecchio; Cláudia Cezar da Silva;
Dalila Teles Veras
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 27
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: Aud. Delta
Coordenador/a de Sessão:Cláudia Cezar da Silva
Nº do trabalho:MR019
Título: As possibilidades da informação e da comunicação com o uso de realidade aumentada,
holografia, adereços vestíveis e mensagens cerebrais
Ementa: A submersão tecnológica do presente reconfigura a informação e a comunicação,
recursos que se materializam em processos dialógicos interativos através de comandos hápticos
ou por equipamentos que identificam movimentos físicos, comandos orais, através dos olhos ou
com tecnologias vestíveis. Nos últimos tempos, máquinas passaram a atender instruções
mentais, com mensagens produzidas pelo cérebro humano. Centrados na tecnosfera se
investiga até que ponto as inovações da presente alterarão o processo de produção, acesso e

consumo de mensagens comunicativas e qual deve ser o futuro das mídias de massa da
atualidade.
Público Alvo: Estudantes e profissionais
Participantes da mesa: S.Squirra; Krishma Carreira; Fabio Palamedi; Pedro Toth; Eduardo
Faustino
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 13
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: D-122 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:S.Squirra
Nº do trabalho:MR020
Título: Os Atos Apócrifos e a constituição de memórias das origens do cristianismo
Ementa: Os Atos Apócrifos se constituem num amplo conjunto de fontes narrativas que
apresentam as ações missionárias e milagreiras dos apóstolos no mundo Mediterrâneo. Ela nos
oferecem um olhar privilegiado para as formas narrativas e imaginativas das comunidades
cristãs do segundo e do terceiro séculos. Por meio delas também podemos estudar suas
categorias mentais, práticas religiosas, ideais ascéticos, espiritualidade, entre outros aspectos.
Nesses textos também temos o desenvolvimento de gêneros literários dos textos do primeiro
século. O estudo do Cristianismo Primitivo nessa perspectiva cronológica longa, nos oferece um
quadro mais complexo e plural do que o estudo restrito às fontes canônicas. Essa mesa oferece
pesquisas em andamento referentes a projeto de pesquisa regular FAPESP.
Público Alvo: Graduação e Pós-graduação
Participantes da mesa: Sebastiana Nogueira; Alfredo Oliva; Kellen Christiane Rodrigues de
Araújo; Vanderson Domingues
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 20
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 14h às 15h40
Local: C-407 (MM30)
Coordenador/a de Sessão:Paulo Augusto de Souza Nogueira
Nº do trabalho:MR021
Título: Os Atos Apócrifos e a constituição de memórias das origens do cristianismo - parte II
Ementa: Os Atos Apócrifos se constituem num amplo conjunto de fontes narrativas que
apresentam as ações missionárias e milagreiras dos apóstolos no mundo Mediterrâneo. Ela nos
oferecem um olhar privilegiado para as formas narrativas e imaginativas das comunidades
cristãs do segundo e do terceiro séculos. Por meio delas também podemos estudar suas
categorias mentais, práticas religiosas, ideais ascéticos, espiritualidade, entre outros aspectos.
Nesses textos também temos o desenvolvimento de gêneros literários dos textos do primeiro
século. O estudo do Cristianismo Primitivo nessa perspectiva cronológica longa, nos oferece um
quadro mais complexo e plural do que o estudo restrito às fontes canônicas. Essa mesa oferece
pesquisas em andamento referentes a projeto de pesquisa regular FAPESP.
Público Alvo: Graduação e Pós-graduação
Participantes da mesa: Paulo Augusto de Souza Nogueira; Leandro Miranda de Paula; Carlos
Eduardo de Araújo de Mattos; Denilson da Silva Matos; Danielle Lucy B. Frederico
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 21
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 15h50 às 17h30
Local: C-408 (MM30)
Coordenador/a de Sessão:Paulo Augusto de Souza Nogueira
Nº do trabalho:MR022

Título: Experiência, participação qualificada e linguagem: os desafios para a formação e
profissionalização docentes
Ementa: A discussão pretende problematizar o conceito de experiência e de suas expressões
nos cenários da formação e profissionalização docentes, de modo a indicar a diversidade de
seus usos. Na mesma inspiração, espera-se refletir sobre a participação qualificada de
professores e estudantes de pós-graduação no tocante às concepções e às imagens que têm do
docente na sala de aula ao longo do processo de orientação. Nessa moldura crítica, a
linguagem pode ser entendida como um sistema aberto que produz efeitos de sentido e de
presença, revelador de pensamentos e de ações cujos matizes (re)desenham as vias para uma
paradigmatologia emergente da educação.
Público Alvo: Alunos de graduação e de Pós-Graduação das áreas da educação e de
Humanidades
Participantes da mesa: Lúcia Villas Bôas (FCC-CIERS-ed, UMESP); Sandra Lúcia Ferreira
(PUC-SP, UNICID)
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 14
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: L-328 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Marcelo Furlin
Nº do trabalho:MR023
Título: Mídia, Religião e Cultura: temas emergentes
Ementa: Esta mesa trata de pesquisas de integrantes do Grupo de Pesquisa Mídia, Religião e
Cultura (MIRE) no que tange a temas que emergem, na atualidade, no âmbito da interface
mídia, religião e cultura, a saber: a evolução do conceito de espaço público político e sua forma
contemporânea, transformada pela emergência da imagem ao vivo; temas da agenda
conservadora defendida por parte da sociedade civil e por personagens presentes na mídia e
sua relação com o conservadorismo religioso; a atuação da bancada evangélica no Congresso
Nacional e os processo midiáticos que lhe dão visibilidade; as interações entre religião e humor,
com foco especial em grupos humorísticos da internet (Porta dos Fundos, Desconfinados e
Porta Estreita).
Público Alvo: Ciências Humanas e Sociais
Participantes da mesa: Luís Henrique Marques (Unip-MIRE); Magali do Nascimento Cunha
(Umesp-MIRE); Daniel Santana Camuçatto (Umesp-MIRE); Leandro Ortunes (PUC/SP-MIRE);
Larissa Preuss (USP-MIRE); Letícia Jovelina Storto
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 22
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 14h às 15h40
Local: L-343 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Luís Henrique Marques
Nº do trabalho:MR024
Título: Presença Pública da Religião
Ementa: Análise da relação entre religião e espaço público, sua conformação, suas tensões e
novas significações na contemporaneidade, considerando-se a relação entre religião e
globalização, entre religião e política e entre religião e mídia
Público Alvo: Estudantes e pesquisadores/as da área de Ciências Humanas
Participantes da mesa: Daniel Santos Souza; Eduardo Okuhara Arruda; Flávia Medeiros da
Silva; João Marcos da Silva; Nicanor Lopes; Priscila Kikuchi Campanaro; Sandra Duarte de
Souza
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 23

Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 14h às 15h40
Local: C-413 (MM30)
Coordenador/a de Sessão:Sandra Duarte de Souza e Nicanor Lopes
Nº do trabalho:MR025
Título: Cooperquilombo: Resultados da Parceria entre a Universidade Metodista de São Paulo e
Comunidades Quilombolas de Barra do Turvo - SP
Ementa: O objetivo principal desta mesa é apresentar o projeto “Cooperquilombo:
solidariedade social e econômica” mostrando seus objetivos, metodologias e resultados. Esse
projeto é desenvolvido em parceria com as comunidades quilombolas da cidade de Barra do
Turvo – SP. Assim, também se apresentará as condições sociais e econômicas das comunidades
quilombolas da região do Vale do Ribeira. Outra discussão a ser realizada é sobre o olhar dos
quilombolas a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela Universidade Metodista de São Paulo
em seus territórios. Por fim, serão apresentados os possíveis projetos futuros a serem
realizados pela Universidade Metodista de São Paulo em parceria com as comunidades
quilombolas do vale do Ribeira.
Público Alvo: Estudantes e docentes da Universidade Metodista de São Paulo
Participantes da mesa: Cláudio Rodrigo Torres; Nilce Pontes; José Celso Martins; Marco
Aurélio Bernardes; Eduardo Okuhara Arruda
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 28
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: D-333(MM90)
Coordenador/a de Sessão:Cláudio Rodrigo Torres
Nº do trabalho:MR026
Título: Cultura visual e narrativas religiosas
Ementa: Exposição de pequisas nos campos das Ciências da Religião e da Comunicação Social
que privilegiam a reflexão sobre o papel das imagens e do processo de recepção e percepção
visual como expressão religiosa, assim como do aspecto figurativo e imagético das narrativas
religiosas. Serão considerados fenômenos socioculturais religiosos no Brasil respectivos a esta
dinâmica.
Público Alvo: PPGs Ciências da Religião e Comunicação Social e Graduação em Teologia e em
Comunicação
Participantes da mesa: Magali do Nascimento Cunha; Helmut Renders; Altierez S. dos
Santos; Marcelo Moreira Ramiro; Luis Erlin Gomes Gordo; Ivna Fuchigami;
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 5
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 9h20 ás 11h
Local: D-327(MM60)
Coordenador/a de Sessão:Helmut Renders e Magali do Nascimento Cunha [PPGs CdR & CS]
Nº do trabalho:MR027
Título: Políticas públicas no enfrentamento da violência contra as mulheres
Ementa: A violência contra às mulheres constitui-se em uma das principais formas de violação
dos direitos humanos e, em geral, a maioria das violências contra às mulheres é praticada no
âmbito doméstico. Esta mesa redonda multidisciplinar promoverá debate sobre as diversas
formas de violência: física, psicológia, patrimonial,sexual e moral. Também oferecerá
possiblidades de enfrentamento na garantia dos direitos e da vida digna. Destacando as
políticas públicas desenvolvidas no âmbito municipal, no caso, em São Bernardo do Campo.
Público Alvo: Estudantes e professores/as da UMESP

Participantes da mesa: Margarida Fátima Souza Ribeiro; Maria de Lourdes Ventura de
Oliveira
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 29
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: L-338 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Margarida Fátima Souza Ribeiro
Nº do trabalho:MR028
Título: Internacionalização de Unidades Subnacionais: Paradiplomacia e Cooperação
Internacional Descentralizada
Ementa: Esta mesa-redonda se propõe a discutir o fenômeno da internacionalização das
unidades subnacionais, em particular as brasileiras, a partir do ponto de vista da economia, da
ciência política, da gestão de políticas públicas e das relações internacionais e através da
análise da paradiplomacia e da cooperação internacional descentralizada, apresentando casos
concretos de internacionalização (MERCOCIDADES e PROGRAMA URB-AL) e os resultados
destes processos.
Público Alvo: Estudantes de Graduação e Pós-Graduação das áreas de Ciências Humanas e
Sociais (Gestão Pública, Economia, Ciências Sociais, Geografia, Planejamento e Gestão de
Território, Relações Internacionais)
Participantes da mesa: Thiago Mattioli (PG-CHS/UFABC); Fabiana Rita Dessotti (UNIFESP);
Sérgio Godoy (CUFSA); Fernando Santomauro (Coord.Relações Internacionais/Prefeitura de
Guarulhos)
Instituição: Universidade Federal do ABC
Sessão: 30
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 9h20 ás 11h
Local: L-454 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Thiago Mattioli Silva (PG-CHS/UFABC)
Nº do trabalho:MR029
Título: Saúde, Corpo e Sexualidade
Ementa: O debate tratará das abordagens que a sociedade contemporânea tem feito ao corpo
humano, como objeto do mercado de trabalho e de consumo, em relações que lhe retiram a
saúde e embotam a sua plenitude como centro de identidade do sujeito. Serão abordados
também temas debatidos pelo Grupo de Estudos em Linguagem & Sexualidade, com ênfase na
promoção da saúde, a partir de discussões sobre gênero, motivação e o papel da linguagem na
construção das pessoas.
Público Alvo: Estudantes das Escolas de Comunicação, Educação e Humanidades
Participantes da mesa: Paulo Bessa da Silva; Márcia Barbosa Velasques; Oswaldo de Oliveira
Santos Júnior
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 51
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: O-221 (MM100)
Coordenador/a de Sessão:Paulo Bessa da Silva
Nº do trabalho:MR030
Título: Estado, preconceito e minorias sexuais
Ementa: O Estado democrático de direito há de estar lastreado segundo parâmetros
elementares como igualdade e dignidade da pessoa humana, reconhecendo a todos os
indivíduos integrantes o direito de ser diferente. Segregar as minorias, não respeitando a sua
condição é atitude que revela um Estado longe de estar consolidado.

Público Alvo: Alunos da Universidade Metodista de São Paulo
Participantes da mesa: Leandro Reinaldo Cunha; Jonathan Hernandez Marcantonio; Glaucia
Luna
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 31
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: E-219 (MM100)
Coordenador/a de Sessão:Leandro Reinaldo Cunha
Nº do trabalho:MR031
Título: Mídia, Religião e Cultura - Temas Contemporâneos
Ementa: A interface mídia, religião e cultura tem-se revelado elemento significativo para os
estudos nos campos da comunicação e das ciências da religião com crescente relevância na
medida que grupos religiosos brasileiros, especialmente evangélicos, têm estabelecido projetos
de ocupação de mais espaços na esfera pública. Esta mesa será um espaço de apresentação de
reflexões teóricas sobre esta constatação, por meio de um quadro que discutirá temas
contemporâneos: “Muçulmanos no Brasil”, “Programas de entretenimento e o processo de
construção do imaginário religioso”, “Círculo de mulheres e a espiritualidade ecofeminista”,
“Corpo – cristianismo e contemporaneidade” e “Processos Comunicacionais e religiosidade
popular”.
Público Alvo: Estudantes, docentes e pesquisadores de ciências humanas e sociais.
Participantes da mesa: Alexandra Gonsalez de Melo Sarasá Martin; Marcelo da Silva
Figueiredo; Patrícia Santos Machado; Paula Francisco Salles; Renata Castro Cardias Kawaguchi
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo e Pontífícia Universidade Católica de São
Paulo.
Sessão: 55
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 14h às 15h40
Local: L-338 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Alexandra Gonsalez de Melo Sarasá Martin
Nº do trabalho:MR032
Título: A importância das Ciências Humanas, Literatura e Artes na formação de jovens
estudantes do Ensino Médio
Ementa: O Ensino Médio Brasileiro está em processo de mudança. Desde os anos noventa há
o desejo de que o currículo desta etapa de ensino seja modificado. Uns preferem um Ensino
Médio voltado para o trabalho e prática social, outros para a empregabilidade.Há aqueles que
defendem a interface entre trabalho e formação humanística na perspectiva do Princípio
Educativo de Antonio Gramsci. A mesa composta pelos professores Aldo Santos, Cristiane
Gandolfi, João Palma Filho e José Jorge Maggio visa debater o velho nó górdio do Ensino Médio
no contexto contemporâneo a fim de problematizar as amarras sociais ainda presentes na etapa
final da Educação Básica Brasileira as quais põem novamente em xeque a formação
humanística tão necessária às novas gerações.
Público Alvo: Estudantes e professores do Ensino Médio e Superior bem como familiares de
alunos do ensino médio.
Participantes da mesa: Aldo Santos; Cristiane Gandolfi; João Palma Filho; José Jorge Maggio
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 32
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: L-457 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Cristiane Gandolfi
Nº do trabalho:MR033

Título: Cultura Organizacional: objetos e objetivos interdisciplinares
Ementa: Esta mesa multidisciplinar pretende apresentar, analisar e discutir as pesquisas em
desenvolvimento pelos bolsistas interdisciplinares do programa de mestrado em Administração.
Com o tema central Cultura Organizacional, as pesquisas em andamento pelos mestrandos
buscam compreender as culturas organizacionais em movimento, quer os modos de seus
diálogos, quer seus avanços (e/ou recuos e mudanças) no quadro da contemporaneidade. A
Cultura Organizacional apresenta um lugar teórico e empírico capaz de incluir saberes da
Psicologia, do Management, do Marketing, da Gestão Humana e Econômica, bem como de
conhecimentos emergentes que dialogam entre Ciências da Comunicação, Administração e
Psicologia. Assim, inicia-se um trabalho interdisciplinar e inter-programas que cabe apresentar.
Público Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação
Participantes da mesa: Luiz Roberto Alves; Kleber Marcus; Márcio Shoiti Kuniyoshi; Luiza
Correa Hruschka; Marcio Souza Assis; Kátia Cristina de Souza;
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 52
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: O-312 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Luiz Roberto Alves; Kleber Marcus; Márcio Kuniyoshi;
Nº do trabalho:MR034
Título: Gênero, religião e os limites da laicidade no Brasil: o caso do Plano Nacional de
Educação.
Ementa: O termo “Ideologia de Gênero” tem aparecido de maneira recorrente dentro do
cenário político nacional. Esse termo expressa a forte militância evangélica e católica dentro do
Congresso Nacional contra o artigo 2º do Plano Nacional de Educação que define como diretriz:
“ a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, de
gênero e de orientação sexual.” Parlamentares evangélicos e católicos, defendem que a
“ideologia de gênero” provocaria uma “deformidade” na identidade de meninas e meninos
propagando a imoralidade sexual, e consequentemente, a destruição da família. Diante deste
cenário de polêmica inflamada por parte dos atores políticos religiosos em relação ao termo
gênero, a mesa pretende abordá-lo como categoria analítica que estuda e evidencia d
Público Alvo: Áreas: Educação, Teologia e Ciências da Religião e Ciências Sociais
Participantes da mesa: Sandra Duarte de Souza; Naira Pinheiro; Ofir Maryuri Mora Grisales;
Priscila Kikuchi Campanaro; Emerson Costa
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 56
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 14h às 15h40
Local: C-408 (MM30)
Coordenador/a de Sessão:Priscila Kikuchi Campanaro; Emerson Costa
Nº do trabalho:MR035
Título: Visão do aluno integrante do projeto de Extensão: Biomedicina na Comunidade
Ementa: Universidade é o local onde há o descobrimento do novo, da transmissão do saber,
isto inclui a pesquisa e a extensão. A extensão é fundamental e interfere de modo significativo
nas ações da Universidade e na formação do aluno. Na extensão temos aluno, professor e
comunidade juntos trocando experiências. Diante disto, o curso de Biomedicina com a
finalidade de formar profissionais com visão crítica e humanística, que possuam espírito ético e
comprometimento com a saúde e a qualidade de vida da população brasileira tem como
proposta atuar junto as Comunidades na região do ABC tendo como norteador os princípios da
extensão de mão dupla, ensinando a comunidade e aprendendo com ela.
Público Alvo: Alunos e docentes
Participantes da mesa: Bruna Nicolai Felipe da Silva; Letícia Izep; Paloma de Barros Silva;
Mariane dos Santos Faria; Monique Lopes da Silva
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo

Sessão: 7
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: D-112 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Thalma Ariani Freitas; Alfredo Hitoshi Maeda
Nº do trabalho:MR036
Título: O trabalho e suas transformações no Brasil contemporâneo
Ementa: Esta mesa tem o objetivo de debater a reconceituação da categoria trabalho no
contexto atual, em trabalho associado em cooperativas e associações, por meio da promoção
de políticas públicas. Buscar-se-á analisar e debater o sentido político de tais as políticas
públicas reproduzem programas focalizados e compensatórios. O trabalho torna-se fragmentado
e heterogêneo, por reconhecer varias atividades informa e vincula-se em coletivos de produção.
Destaca-se neste debate a necessidade de aprofundar o sentido do trabalho informal, agora
valorizado, embora marcado pelompreconcieto na história do trabalho no país.
Público Alvo: Estudantes de EAD
Participantes da mesa: Fatima Santos; Douglas Alves Fidalgo
Instituição: Sessão:
Campus: EAD
Data: 14.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local:
Coordenador/a de Sessão:Claudete Pagotto
Nº do trabalho:MR037
Título: Direitos Humanos e Imigração: Do Discurso Abstrato dos Direitos Universais à
Cvoncretude dos Direitos dos Imigrantes.
Ementa: A atividade tem por objetivo discutir a problemática da imigração no contexto da
sociedade global do século XXI. Pretende, a partir de diferentes olhares, debater sobre as
singularidades do atual fluxo migratório, marcado pela ascensão do neoliberalismo. Busca,
dessa forma, problematizar a noção de universalismo, que normalmente reveste os discursos
acerca dos Direitos Humanos. Pretende, nesse contexto, o desenvolvimento de uma perspectiva
crítica, ao mesmo tempo plural, que estabeleça diálogo entre as reflexões acerca das garantias
de direitos fundamentais e a concretude da experiência de trabalhadores e trabalhadoras
imigrantes, com seus recortes de classe, gênero e etnia.
Público Alvo: Estudantes de gradaução e pós-graduação; comunidade externa interessada na
temática dos Direitos Humanos
Participantes da mesa: Oswaldo Oliveira Santos Jr; Dario Paulo Barrera Rivera; Lauri Emilio
Wirth
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 63
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: E-219 (MM100)
Coordenador/a de Sessão:Lucieneida Dováo Praun
Nº do trabalho:MR038
Título: Colóquio sobre Narrativas e discursos na história e na contemporaneidade: reflexões
teóricas e experiências multidisciplinares.
Ementa: A narrativa é o gênero mais perene na história humana, pois, organiza as
experiências em linguagem e promove a interação entre os indivíduos nas mais variadas
instituições sociais, dentre as quais destacamos a mídia, a educação e a Igreja. Um dos
caminhos para compreender as experiências multidisciplinares e interativas das narrativas
contemporâneas e a sua permanente riqueza é pensar nas possibilidades que o gênero propicia
e na forma como se apropria de estratégias diferenciadas para constituir-se em discursos que

promovam mudanças na sociedade contemporânea. A mesa propõe a discussão de experiências
multidisciplinares e interativas. Mestrandos e doutorandos dos programas de stricto sensu
envolvidos deverão relatar a síntese de suas pesquisas como ilustração do tema proposto.
Público Alvo: Pequisadores das 3 áreas envolvidas
Participantes da mesa: Adriana Azevedo; Paulo Augusto de Souza Nogueira; Elizabeth
Moraes Gonçalves; Marli dos Santos; Vanda de Souza; Ana Carolina Spadin; Jamile Favila;
Gustavo Zanini; Ronivaldo Moreira; Renata Carrato; Lucivânia Périco; Rodrigo Oliveira; Fabiana
Anhas; Cesa
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 15
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 11h às 13h
Local: L-330(MM60)
Coordenador/a de Sessão:Elizabeth Moraes Gonçalves
Nº do trabalho:MR039
Título: As manifestações políticas nas redes sociais e na grande imprensa brasileira
Ementa: As manifestações contra o governo Dilma Roussef têm revelado as redes sociais
como espaço articulador de processos comunicacionais dos atores sociais, ora em contraponto
ao conteúdo da mídia tradicional, ora reverberando o que é veículado nos grandes jornais.
Refletir sobre o tema sob a ótica da opinião pública e da grande imprensa é um dos desafios de
vários estudiosos e disciplinas. A proposta desta mesa é reunir pesquisadores de iniciação
científica, mestrado e doutorado para apresentar análises sobre as manifestações de 15 de
março de 2015 e discutir o fenômeno sob a ótica comunicacional.
Público Alvo: Professores, Estudantes
Participantes da mesa: Marli dos Santos; Anelisa Maradei; Nathalia Cunha; Ricardo
Alvarenga; Adriana Rabelo Rodrigues Marcelo; Karine Macedo Kavalcante; Tayane Beatriz
Capelo; Arthur Marchetto
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 53
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: D-333(MM90)
Coordenador/a de Sessão:Marli dos Santos
Nº do trabalho:MR040
Título: Metodologias Aplicadas à Pesquisa em Educação: relatos de pesquisadores
Ementa: Debater a aplicação de metodologias nos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos
debatedores no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Metodista
de São Paulo
Público Alvo: Graduandos, pós-graduandos, pesquisadores e docentes.
Participantes da mesa: Andreia Fernandes de Oliveira; Claudia Cezar; Rafael de Souza
Oliveira; Silvia Cristina da Silva Okabayashi
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 57
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 14h às 15h40
Local: L-327 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Luis Cardoso
Nº do trabalho:MR041
Título: A Gestão das Organizações: níveis e diferenciais da elaboração acadêmica
Ementa: Nesta mesa presencial, constituída por estudantes de três níveis de elaboração
acadêmica, reflete-se sobre três organizações: escola média, empresa portuária e instituto
federal de ensino. Lugares bastante distintos, referenciados principalmente por relações

pessoais e coletivas, com projetos diferenciados socialmente, mas que permitem, no atual
quadro de pesquisa, a composição de metodologias e, portanto, proximidades e diálogos nas
ações de trabalho acadêmico.
Público Alvo: Estudantes de Graduação e Pós
Participantes da mesa: Arthur Guilherme Souza; Felipe Costa Coelho; Rodrigo Ribeiro de
Oliveira
Instituição: PPGA Faculdade de Gestão e Direito
Sessão: 33
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: E-220 (MM100)
Coordenador/a de Sessão:Luiz Roberto Alves
Nº do trabalho:MR042
Título: Educação e Administração - Interfaces
Ementa: Nesta mesa se pretende discutir as interfaces possíveis entre as pesquisas em
Educação e Administração assim como o desenvolvimento de dois projetos de uma perspectiva
interprogramas de Pós-graduação.
Público Alvo: Alunos de graduação e pós-graduação
Participantes da mesa: Roger Marchesini de Quadros Souza; Elaine Cristina Franco de Godoi;
Arnaldo Vieira da Silva
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 58
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 14h às 15h40
Local: C-111 (MM80)
Coordenador/a de Sessão:Roger Marchesini de Quadros Souza
Nº do trabalho:MR044
Título: Mudanças no cenário contábil pós IFRS
Ementa: O palestrante apresentará em forma didática e ilustrada as grandes mudanças no
cenário nacional e internacional provocadas pela adoção das normas contábeis - IFRS.
Público Alvo: Alunos do 5º ao 8º período de Ciências Contabeis
Participantes da mesa: Elizabeth Castro Maurenza de Oliveira; Luciano Perrone; Cleibson
Gonçalves Batista; Giovana Garcia Firmino
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 35
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: E-307 (MM100)
Coordenador/a de Sessão:Elizabeth Castro Maurenza de Oliveira
Nº do trabalho:MR045
Título: Oportunidade de Carreiras para o Futuro Profissional da Contabilidade.
Ementa: O palestrante apresentará as diversas carreiras que o aluno formado em Ciências
Contábeis está habilitado a exercer no atual cenário brasileiro
Público Alvo: Alunos do 1º ao 4º período de Ciências Contabeis
Participantes da mesa: Flávio Mantovani; Adriano Gilioli; Francisco de Assis Alves Brigido;
Edson Rogerio Gonçalves Luque
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 36
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10

Local: E-308 (MM100)
Coordenador/a de Sessão:Elizabeth Castro Maurenza de Oliveira
Nº do trabalho:MR046
Título: Relações de Gênero e Violências contra a Mulher
Ementa: A violência de gênero na vida cotidiana, na esfera pública e privada. A naturalização
da violência contra gênero na sociedade contemporânea. Os impactos da violência no ambiente
doméstico e no trabalho.
Público Alvo: Aberto
Participantes da mesa: Marli dos Santos; Sandra Duarte de Souza; Lucieneida Dovao Praun
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 37
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: I-293 (MM100)
Coordenador/a de Sessão:Maria Geralda Viana Heleno
Nº do trabalho:MR047
Título: As Contribuições das Olimpíadas de Matemática para o Ensino e a Aprendizagem da
Matemática no Grande ABC.
Ementa: A Faculdade de Exatas e Tecnologia da Universidade Metodista de São Paulo
desenvolve o projeto de extensão “Olimpíadas de Matemática: promovendo a inclusão pelo
conhecimento e ajudando a Mudar o Cenário da Educação no Estado de São Paulo” que agrega
a Olimpiada de Matemática do Grande ABC (OMABC) e a Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (OBMEP). A proposta desta mesa é apresentar as contribuições que a
OMABC e a OBMEP vem desenvolvendo no processo de ensino e aprendizagem da Matemática
no grande ABC e quanto a Metodista vem cada vez mais se aproximando da comunidade
escolar desta região.
Público Alvo: Alunos de todos os cursos Metodista
Participantes da mesa: SILVANA PUCETTI; MARCELO MODOLO; DÉBORA FIASCHI; VALTER
ESPINDOLA THOMAZ
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 8
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: Aud. Delta
Coordenador/a de Sessão:Débora de Jesus Bezerra
Nº do trabalho:MR048
Título: Aspectos sociais e jurídicos da vulnerabilidade
Ementa: A vulnerabilidade é um conceito que possibilita, sob os aspectos social e jurídico,
compreender a situação de parcelas significativas da população e estabelecer um regime de
proteção destas pessoas, que merece estudo diante das inúmeras questões que suscita.
Público Alvo: Alunos dos Cursos Direito, Ciências Sociais e Psicologia.
Participantes da mesa: Alessandra Maria Sabatine Zambone; Claudete Pagotto; Elaine
Cristina Saraiva Bentivoglio; Maria Cristina Teixeira
Instituição: Sessão: 64
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 21h30 às 23h
Local: L-343(MM90)
Coordenador/a de Sessão:Maria Cristina Teixeira
Nº do trabalho:MR049

Título: A Música como agente de transformação social
Ementa: A música é uma expressão artística que se destaca desde os primórdios da narrativa
bíblica. Movimentos musicais de diferentes épocas contribuíram para lutas raciais, sociais e, até
mesmo, foram usadas como forma de dominação. Compreender alguns desses movimentos e a
função da música como agente de transformação social na atualidade é o objetivo dessa
conversa.
Público Alvo: Alunos, professores e funcionários
Participantes da mesa: Oswaldo de Oliveira Santos Junior; Deivide Barros de Souza
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 38
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: Aud.Sigma
Coordenador/a de Sessão:Rubens Lopes Junior
Nº do trabalho:MR050
Título: O reconhecimento dos direitos de interesses minoritários e a precarização dos Direitos
Fundamentais: constrovérsias e perspectivas transdisciplinares
Ementa: A modernidade produziu um nova concepção de direitos fundamentais de pretensão
universal: visou universalizar os princípios éticos e valores morais para toda a humanidade.
Após a década de 1980, face ao movimento de globalização econômica e as preocupações
ecológicas de um meio ambiente humanamente sustentável, foi necessário reconhecer
peculiariedades da natureza humana e de sua realização nas diferentes formas de vida e
organização sociais, ao ponto de ser necessário reconhecer uma nova configuração do sujeito
de direitos. Em face das demandas político-sociais minoritárias, como evitar que o
reconhecimento de seus direitos precarize o reconhecimento e a sustentação de direitos
humanos fundamentais, diante de possíveis conflitos de interesses e de significações?
Público Alvo: Alunos da Filosofia, do Direito e das Ciências Sociais
Participantes da mesa: Ricardo Rossetti; Leandro Reinaldo da Cunha; Claudete Pagotto
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 65
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10 e 21h30 às 23h
Local: L-330 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Ricardo Rossetti
Nº do trabalho:MR051
Título: "Cultura cristã ibérica" - A cultura da cruz na sociedade brasileira"
Ementa: O objetivo de nosso trabalho na área de Ciências da Religião é abordar a presença da
cruz na cultura ibérica (portuguesa) como manifestação de uma cultura de longo prazo, e como
legado cristão à sociedade brasileira. Pois tanto pessoas como os edifício de instituições
públicas e sociais não religiosas fazem uso deste smbolo da fé cristã.
Público Alvo: Pessoas com Ensino médio completo e superior incompleto/completo em
diversas áreas de saber, principalmente na área de Ciências Humanas
Participantes da mesa: Wilson Flávio Jecov
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 59
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 15h50 às 17h30
Local: C-406 (MM30)
Coordenador/a de Sessão:Wilson Flávio Jecov
Nº do trabalho:MR052
Título: Mundos imaginados
Ementa: Trata-se de fazer um balanço sobre as ações do sub-projeto de filosfia no Pibid para

identificar como o excercício da imaginação tem se dado nas Unidades e que outros mundos os
envolvidos no programa têm germinado em sua imaginação. Trata-se de conversar sobre o
impacto do trabalhador silencioso, que é a imaginação que, segundo Helen Keller, extrai a
realidade do seu grande caos, dando ao mundo e à existência sentido.
Público Alvo: Bolsistas do Pibid de qualquer
Participantes da mesa: Meier Frangiotti Cesca; Max Douglas do Amorin; Cleise Ribeiro; José
Carlos Carneiro dos Santos; Maria Aparecida Gomes Aguilera
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 39
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 21h30 às 23h
Local: D-122 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Wesley Adriano Martins Dourado; Hugo Allan Matos
Nº do trabalho:MR053
Título: Introdução ao Transhumanismo: Uma Filosofia para o Homem do Século XXI ?
Ementa: Transhumanismo é um emergente e progressivo movimento cultural que advoga o
uso da biotecnologia e das ciências médicas para além da terapia, precisamente o uso para o
que se denomina 'melhoramento humano'. A Mesa apresentará os conceitos básicos de
Transhumanismo, seu desenvolvimento histórico, principais pensadores e bases, e refletirá
sobre a possibilidade do Transhumanismo como uma filosofia estruturada, que impactará a
intelectualidade humana em um futuro vindouro em que as práticas tecnológicas de
modificação corporal inevitavelmente se desenvolverão.
Público Alvo: Aberto
Participantes da mesa: Hérmiton Freitas; Gustavo Rodrigues Rosa; Vitor Cabral; Douglas
Rodrigues Aguiar de Oliveira
Instituição: Universidade Federal do ABC
Sessão: 60
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 14h às 15h40
Local: D-319 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Gustavo Rodrigues Rosa
Nº do trabalho:MR054
Título: Caminhos de uma TV Cultural
Ementa: Uma discussão dos caminhos trilhados nos 45 anos de TV Cultura , sua ameaça de
fechamento. A produção atual na emissora. Os rumos de uma TV pública, que agrega ,
educadores, jornalistas, comunicadores em geral, publicitários, atores , músicos e artistas de
todas as àreas audio visuais.
Público Alvo: Estudantes de Comunicação
Participantes da mesa: Lallo Leal Filho; Monica Nunes; Hélio Alcantara; Antonio de Andrade;
Marcelo Aminky; Julio Cesar Fernandes; Alvaro Petersen
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 40
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10 e 21h30 às 23h
Local: D-112 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Alvaro Petersen Jr.
Nº do trabalho:MR055
Título: Solidariedade e voluntariado: Semanas Misssionárias
Ementa: Projeto indisciplinar que possibilita a integração de estudantes de diversas áreas do
conhecimento em diferentes comunidades carentes, numa parceria entre a Igreja Metodista,
Universidades e poder público, desafiando ao exercício do voluntariado e da solidariedade e
promovendo vida digna. Este projeto ocorreu no mês de julho de 2015.

Público Alvo: estudantes e professores/as da UMESP
Participantes da mesa: Margarida Fátima Souza Ribeiro; Maria Júlia Villa Verde Novaes;
Washington Materus da Rocha; Ana Claudia Souza de Assis; Angélica Moreira Costa
Instituição: Faculdade de Teologia/UMESP
Sessão: 16
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: D-350 (MM90)
Coordenador/a de Sessão:Margarida Fátima Souza Ribeiro
Nº do trabalho:MR056
Título: Conjuntura Econômica do Brasil
Ementa: Os debates da mesa serão em torno do autla momento da economia brasileira,
marcado pelo ajuste fiscal, no ambiente de retração econômica, elevação da inflação e do
desemprego
Público Alvo: alunos e profissionais
Participantes da mesa: Silvia Cristina da Silva Okabayiashi; Sebastian Alejandro Escobar;
Walter Grecov; Sandro Renato Maskio
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 66
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: E-211 (MM50)
Coordenador/a de Sessão:Sandro Renato Maskio
Nº do trabalho:MR057
Título: As múltiplas dimensões da conectividade numa megalópole: o caso da cidade de São
Paulo
Ementa: Como é o uso da internet hoje? Quais as diferenças das práticas sociais, políticas,
educacionais e econômicas de mulheres, homens, jovens e adultos na internet? Quais os
impactos da política de abertura do sinal de internet nas praças no uso da internet pela
população? O objetivo desta mesa-redonda é fomentar essa discussão a luz dos dados da
pesquisa "Conectividade e Inclusão Digital para São Paulo", parceria entre UFABC e Secretaria
de Serviços da Prefeitura de São Paulo. Os dados apresentados serão relativos ao uso da
internet pela população bem como aos impactos da política pública de disponibilização de WiFi
Livre em 120 praças da capital. As análises apresentadas abordarão as questões sociais,
culturais, econômicas, políticas e educacionais do uso da internet pelos moradores da capital
paulista, destacando as dimensões de gênero, idade e renda dos entrevistados. Ao todo, foram
entrevistados 2000 paulistanos e paulistanas em duas etapas de pesquisa, separados por um
ano, sendo metade antes da abertura de sinal nas praças e metade após.
Público Alvo: Público em geral
Participantes da mesa: Sérgio Amadeu da Silveira; Cláudio Luis de Camargo Penteado; Paulo
Roberto Elias de Souza; Renata Faleiros C. Moreno
Instituição: Universidade Federal do ABC
Sessão: 17
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: D-362 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Sérgio Amadeu da Silveira
Nº do trabalho:MR058
Título: Projetos da Agência da Faculdade de Exatas e Tecnologia - FACET
Ementa: Apresenta os projetos da Agência de Desenvolvimento da FACET e explica como é o
funcionamento da Agência. Apresenta os projetos em andamento na área da Desenvolvimento
de Sistemas e Engenharia de Produção. Explica como os alunos podem se envolver nesses

projetos e divulga horários das reuniões.
Público Alvo: Alunos da FACET
Participantes da mesa: Carlos Eduardo Santi; Alexandre Atanes de Jesus; Rafaelm
Guimarães Sakurai; Régis reis; Ricardo Crepalde; Van Gogh Sousa;
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 41
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: E-407(MM100)
Coordenador/a de Sessão:Carlos Santi
Nº do trabalho:MR059
Título: Grupos de Estudo da Faculdade de Exatas e Tecnologia - FACET
Ementa: Apresenta os grupos de estudo e projetos de pesquisa da FACET. Mostra os
resultados do projeto de pesquisa Robô Autônomo e apresenta os grupos de estudo:
Exoesqueleto, Robótica, Sistema Operacional Linux e Maquete Física e Virtual de Estação de
Tratamento de Efluente. Explica o funcionamento do Sumô entre Robôs que foi desenvolvido
por alunos da FACET. Explica como os alunos podem se envolver nos grupos de estudo e
projetos de pesquisa.
Público Alvo: Alunos da FACET
Participantes da mesa: Ana Paula Danelutte; Claudio Rodrigo Torres; Denise Antonia de
Freitas Neves; Mario Francisco Guerra Boaratti; Pedro Henrique Toth;
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 67
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: E-419 (MM100)
Coordenador/a de Sessão:Carlos Santi
Nº do trabalho:MR060
Título: Educação Integral em Jornada Ampliada: O Estudante como Leitor-protagonista de
Diferentes Linguagens.
Ementa: Este projeto de pesquisa e intervenção trabalha a ação educacional-escolar como
uma prática dos direitos instituídos e busca compreendê-la como valor constitutivo de políticas
de educação. O Parecer CNE/CEB 7/2010 , com base na Lei 9394, LDB/1996, orienta
claramente a direção. Por isso, o trabalho escolar é comunitário, cidadão e se amplia no
crescimento dos educandos e no desenvolvimento do currículo, experimentados nas etapas e
modalidades da vida escolar. Pessoa, cidadania e trabalho constituem a tríade do percurso
formativo básico, nos termos da CF 1988, visto que, segundo a Emenda Constitucional 59/2009,
complementada pela Lei 12.796/2013, torna curricular a vida escolar entre 4 e 17 anos, bem
como sua obrigatoriedade, ressalta o sentido de currículo como lugar central das relaçõ
Público Alvo: Aberto
Participantes da mesa: Luiz Roberto Alves
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 42
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 21h30 às 23h
Local: D-311 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Eduardo Okuhara Arruda
Nº do trabalho:MR061
Título: Práxis da Capoeira: Perspectivas para a Formação Cultural e Cidadã na Cidade de São
Bernardo do Campo.
Ementa: O presente projeto tem como objetivo analisar as contribuições das políticas públicas
para a cultura como programa educativo na cidade de São Bernardo do Campo. O projeto tem

como fundamentação os documentos que dão orientação à cultura como bem-comum. Para
reunir informações inerentes aos aspectos que apontam para direitos e cidadania, buscou-se a
Constituição de 1988, ECA e a LDB 9.394/96 como expressão dos deveres do Estado em dar
garantias à cultura e cidadania. Para compor o referencial teórico, no campo da práxis cultural,
foram utilizados autores que discutem políticas públicas integradas para o fomento da cultura
na perspectiva da inclusão social e cidadania
Público Alvo: Aberto
Participantes da mesa: Luiz Silverio Silva
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 68
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: D-311 (MM60)
Coordenador/a de Sessão:Eduardo Okuhara Arruda
Nº do trabalho:MR062
Título: Licenciamento Ambiental Municipal: desafios para a gestão ambiental compartilhada
Ementa: Serão discutidas as mudanças que houveram no licenciamento ambiental levando em
consideração a criação da LC40 e os desafios de sua aplicação dentro das cidades.
Público Alvo: Estudantes de Gestão Ambiental e de Engenharia Ambiental e Sanitária
Participantes da mesa: Fernando Rei; João Ricardo Caetano; Hitoshi Hyodo
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 69
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: Salão Nobre
Coordenador/a de Sessão:Waverli Maia Matarazzo Neuberger
Nº do trabalho:MR063
Título: Olhares sobre a adolescência
Ementa: Dados do Centro Brasileiro de Estudos Latino Americanos (CEBELA), no mapa da
violência de 2012 indica que o total de óbitos por causas externas, faixa etária 0 a 19 anos, foi
de 26,5%. Entre outros aspectos isto aponta para o elevado nível de violência contra a criança
e adolescentes. Há uma experiência de sociedade que não consegue acolher e preservar a vida
de suas crianças e adolescentes. Desde a filosofia e a psicologia se quer pensar a construção do
sentido de ser e de identidade como possibilidade dialética do adolescente construir o seu
projeto existencial e, ao mesmo tempo, da sociedade reinventar em benefício da preservação e
desenvolvmento da vida. Trata-se de repensar o projeto biopsiquicoexistencial a fim de que
seja significativo para crianças e adolescentes, especialmente.
Público Alvo: Docentes da Educação Básica e Superior; envolvidos com conselhos tutelares
etc.
Participantes da mesa: Aline de Souza Taconeli
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 47
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: C-211 (MM80)
Coordenador/a de Sessão:Wesley Adriano Martins Dourado
Nº do trabalho:MR064
Título: Maioridade Penal
Ementa: Analisa e discute a partir de um olhar complexo, as posições favoráveis
(conservadoras) e contrárias (progressistas) a redução da idade penal, tendo como pano de
fundo a sociedade brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos humanos.
Público Alvo: Comunidade Universitária (sem restrições)

Participantes da mesa: Renato Antonio Alves; Beatriz B. Brambilla; Maria Cristina Teixeira;
Lucieneida Dovão Praun
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 70
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: Aud. Capa
Coordenador/a de Sessão:Mariantonia Chappari
Nº do trabalho:MR065
Título: Eutanásia em pauta!
Ementa: Na perspectiva da complexidade e à luz das teorias que influenciam os diversos
campos do saber, a mesa propõe o debate da Eutanásia, que se coloca a uma série de
necessidades surgidas na pós-modernidade no âmbito das ciências da vida e da saúde, que
comumente se propõe a repensar a responsabilidade do ser humano sobre si mesmo e todos os
outros seres da terra.
Público Alvo: Comunidade Universitária (sem restrições)
Participantes da mesa: Nilton Abreu Zanco; Jonathan Hernandes Marcantonio; Convidado
interno
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 6
Campus: Planalto
Data: 11.11.2015
Horário: 7h30 às 9h10
Local: P-607 (MM130)
Coordenador/a de Sessão:Rogério Toto
Nº do trabalho:MR066
Título: Promoção de Saúde
Ementa: Discute a problemática e os conceitos da saúde e qualidade de vida a partir de uma
perspectiva multifatorial de promoção da saúde, articulando as inter-relações com o estilo de
vida, aspectos ambientais, psicológicos e biológicos.
Público Alvo: Graduandos da área de saúde e ou interessados em promoção de saúde.
Participantes da mesa: Valquiria Aparecida Rossi; Juliana Boaretto; Antonio de Padua
Serafim
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 43
Campus: Planalto
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: P-607 (MM130)
Coordenador/a de Sessão:Mariantonia Chappari
Nº do trabalho:MR067
Título: O Idoso de hoje: Desafios e perspectivas
Ementa: Apresenta os desafios e perspectivas impostos pelo processo de envelhecimento,
considerando os multifatores que interferem no bem estar e saúde desta população, cuja
projeção de crescimento é signicativa na sociedade brasileira.
Público Alvo: Graduandos da área de saúde ou interessados em saúde do idoso.
Participantes da mesa: André L. Maiera Radl; Marília Albuquerque; José Eduardo Pompeu
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 44
Campus: Planalto
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10

Local: Aud.Planalto
Coordenador/a de Sessão:Carla Mazzitelli
Nº do trabalho:MR068
Título: PIBID Metodisa/Educação Fisica: Contradições da prática docente
Ementa: Debate as contradições que envolve a prática docente nas escolas públicas a partir da
experiência dos coordenadores, supervisores e alunos-bolsistas do PIBID/CAPES do sub-projeto
Educação Física da Universidade Metodista de São Paulo
Público Alvo: Participantes do PIBID, graduantos de Ed. Física, educadores em geral.
Participantes da mesa: Diego M. de Abreu; Juliana Aronchi dos Santos; Ivan Malacrida
Rumão dos Santos; Naiane Fragoso Pereira Caldas
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 45
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: Aud.Capa
Coordenador/a de Sessão:Rogério Toto
Nº do trabalho:MR069
Título: Copa do Mundo e Jogos Olímpicos: Bom para o Brasil?
Ementa: Propõe a análise, discussão e avaliação dos resultados da Copa 2014 e das
expectativas dos Jogos Olímpicos 2016 no Brasil, levando em conta o caráter polissêmico do
esporte, sua repercussão política, econômica e social e sobretudo os impactos na sociedade
brasileira.
Público Alvo: Comunidade Universitária (sem restrições)
Participantes da mesa: Sérgio M. Duarte; José Antonio D. Fardo; Rogério Toto; Gestor
público esportivo(convidado externo)
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 71
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: Aud. Iota
Coordenador/a de Sessão:Rogério Toto
Nº do trabalho:MR070
Título: Eutanásia em pauta!
Ementa: Na perspectiva da complexidade e à luz das teorias que influenciam os diversos
campos do saber, a mesa propõe o debate da Eutanásia, que se coloca a uma série de
necessidades surgidas na pós-modernidade no âmbito das ciências da vida e da saúde, que
comumente se propõe a repensar a responsabilidade do ser humano sobre si mesmo e todos os
outros seres da terra.
Público Alvo: Comunidade Universitária (sem restrições)
Participantes da mesa: Nilton Abreu Zanco; Maria Odila Gomes Douglas(Convidada externa);
Adriana Regina Rubio
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 48
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 7h30 às 9h10
Local: Aud. Iota
Coordenador/a de Sessão:Rogério Toto
Nº do trabalho:MR071
Título: Seminário de Extensão
Ementa: Apresentação dos projetos de extensão

Público Alvo: Alunos da graduação
Participantes da mesa: ?
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 79
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 7h30 ás 11h
Local: Aud. Delta
Coordenador/a de Sessão:Vera Lucia Gouvea Stivaletti
Nº do trabalho:MR072
Título: Internacionalização na FACET – Estude um período no Exterior: relato de aluno que já
foi e dicas de aluno que está indo
Ementa: Apresenta o relato de uma aluna de Sistemas de Informação da Metodista que
estudou um ano na Irlanda com bolsa integral pelo Programa Ciências sem Fronteiras e as dicas
de uma aluna de Engenharia Ambiental que foi aprovada para bolsa de um semestre na
Espanha pelo Programa de Mobilidade Internacional de Bolsas Ibero-Americanas do Santander
Universidades.
Público Alvo: Alunos da FACET
Participantes da mesa: Marcelo Módolo; Marina Quintão; Thais Rocha de Queiroz
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 208
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 21h30 às 23h
Local: E-407(MM100)
Coordenador/a de Sessão:Marcelo Módolo
Nº do trabalho:MR073
Título: Participação do profissional de Secretariado Executivo em Projetos de Ação Social
Inteligentel
Ementa: Aprender o real sentido do trabalho em equipe em atividades beneficentes
compreendendo a importância dos serviços sociais filantrópicos.
Público Alvo: alunas da graduação e pós graduação Secretariado
Participantes da mesa: Margarete Cutri Carrasco; Caroline Rodrigues da Silva; Marta da Silva
Anselmo; Sheila Elaine Santos; Convidade Externo
Instituição: Universidade Metodista - Escola de Gestão e Negócios - Curso de Secretariado
Executivo Bilingue
Sessão: 209
Campus: Rudge Ramos
Data: 11.11.2015
Horário: 19h30 às 21h10
Local: E-208(MM80)
Coordenador/a de Sessão:Marta da Silva Anselmo
Nº do trabalho:MR074
Título: Dicotomia entre Direito da Mulher e Violência Contra a Mulher
Ementa: Análise da vulnerabilidade da mulher na sociedade contemporânea
Público Alvo: Alunos
Participantes da mesa: Rosana Chiavassa
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo
Sessão: 212
Campus: Rudge Ramos
Data: 12.11.2015
Horário: 19h30 ás 21h10
Local: Aud. Sigma
Coordenador/a de Sessão:Alessandra Maria Sabatine Zambone

Nº do trabalho: MR075
Título: Ciclo Puerperal e relações conjugais.
Ementa: A partir das pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista de São Paulo, por mestrandos e
doutorandos acerca do tema “maternidade”, a mesa propõe um debate sobre as importantes
fases dessa vivência para as mulheres e seus companheiros, tais como: infertilidade, pré-natal
psicológico, nascimento do bebê com deficiência e ralações conjugas no puerpério. Tais
pesquisas discutem vivências específicas de cada momento, bem como, aspectos psicológicos
na gestação, parto e puerpério; traços da personalidade, apego materno-fetal no ciclo
puerperal e possibilidades de promoção de saúde e qualidade de vida.
Público Alvo: Psicólogos e estudantes de psicologia.
Participantes da mesa: Camila Viana de Almeida; Victor Mantoani Zaia; Bruna Setin
Januario; Ricardo Silva dos Santos Durães
Instituição: Universidade Metodista de São Paulo.
Sessão:
Campus: Planalto
Data: 11.11.2015
Horário: 9h30 às 11h
Local: P-607 (MM130)
Coordenador/a de Sessão: Miria Benincasa Gomes

