
Momento de Abertura: SAUDAÇÃO
 

Palestra: PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEUS MEIOS DE PROTEÇÃO

04
OUT 9h - 9h30

04
OUT

PPGCIMESPPGCIMES !!

9h30 - 12h

Oficina: ELABORANDO SLIDES CRIATIVOS 

Ministrante: Rinaldo de Souza Mescouto Filho (Egresso da Turma 2020 do PPGCIMES-UFPA).

05
OUT

9h - 13h

Oficina: REDAÇÃO CIENTÍFICA: COMO FAZER PARTE DESSA CONVERSA? 

Ministrante: Felipe Jailson Florêncio (Doutorando do PPGECM-UFPA e Gestor de Ensino Superior no CESUPA).

04
OUT

15h - 19h

Ementa: Sugerir ferramentas e plataformas para a criação de slides. Orientar os participantes na organização de slides 
e na escolha de ilustrações. Apresentar dicas de manipulação de imagens com ferramentas simples. Ensinar os passos 
para criação de efeitos de movimento e transição.

Ementa: Há quem diga que a experiência da redação científica é solitária, evidenciando muitas de nossas inseguranças. 
Entretanto, essa ideia de solidão não é de todo verdade. Por mais que em nossas dissertações e teses sejamos os 
protagonistas que dão rumo à história que o trabalho almeja contar, somos acompanhados nessa trajetória por diversos 
outros personagens, vozes e histórias. Esse é o caráter relacional da redação científica: nela, tecemos um grande 
diálogo entre nós e as ideias dos autores que ajudam a alcançar nosso objetivo de pesquisa. Com essa perspectiva, o 
objetivo da oficina é desenvolver a competência de escrever cientificamente com atenção, originalidade e segurança, 
para entremear nossas ideias com as dos autores sem perder a individualidade e contribuição única de todos os 
envolvidos.

Ementa: Introdução acerca de propriedade intelectual e direitos autorais, com destaque à proteção e registro de marcas, 
patentes, entre outros. Com especial relevância às formas de proteção, violação e suas implicações no âmbito 
acadêmico e mercado privado, atividade inventiva, transferência de tecnologia e divulgação científica.

Formato/Local: Remotamente, via Zoom.us.

Formato/Local: Remotamente, via Zoom.us.

Ministrante: Ana Luiza Azevedo Pires (Advogada e sócia na Britânia Propriedade Intelectual).

Formato/Local: Remotamente, via Zoom.us.

Formato/Local: Remotamente, via Zoom.us.

04 a 07 de outubro/22



Oficina:  QUE TAL COMEÇAR A CRIAR? PLATAFORMA CANVA PARA INICIANTES

05
OUT

PPGCIMESPPGCIMES !!
15h - 18h

Dinâmica corporal: YOGA, TÉCNICAS DE RESPIRAÇÃO E MEDITAÇÃO. 

Facilitador: Rogério Chimionato (Professor de Yoga @rogerioyogabelem).

06
OUT

14h - 15h30

Oficina:  CURRÍCULO LATTES
 

06
OUT 9h - 13h

Ementa:  Orientações de uso do software ParsifaEmenta: Abordará a Plataforma Lattes e sua inter-relação com as 
principais bases de Ciência e Tecnologia no Brasil, destacando sua importância, com vistas a facilitar a recuperação e 
leitura dos dados dos pesquisadores. Assim, também serão apresentadas as principais orientações para a atualização 
do currículo, considerando a arquitetura das informações na plataforma.l, uma ferramenta on-line desenvolvida para 
apoiar pesquisadores na realização de revisões sistemáticas da literatura. Com o Parsifal, pesquisadores podem 
trabalhar juntos, mesmo que afastados geograficamente, em um espaço de trabalho compartilhado, projetando o 
protocolo e conduzindo a pesquisa.

Ementa: Apresentação prática dos benefícios da Yoga, da respiração e da meditação como estratégia para promoção 
de saúde mental.

Ministrante: Netília Silva dos Anjos Seixas (Docente do PPGCIMES-UFPA).

Formato/Local: Remotamente, via Zoom.us.

Atividade vivencial: SAÚDE MENTAL E VIDA ACADÊMICA: CUIDADO DE SI E DO OUTRO
 

06
OUT

16h - 18h

Ementa:  Tem como objetivo refletir sobre os desafios de manter a saúde mental no contexto acadêmico através de um 
momento de construção coletiva e reflexões sobre ansiedade, qualidade do sono e organização pessoal.

Ministrante: Rosine Lima Silva (Discente da Turma 2022 do PPGCIMES-UFPA) e Adriana Maria Gomes do Nascimento 

(Egressa da Turma 2020 do PPGCIMES-UFPA).

Formato/Local: Presencialmente, no Auditório do NITAE .

Formato/Local: Remotamente, via Zoom.us.

04 a 07 de outubro/22

.,

Ementa: Abordará o uso de ferramentas na plataforma Canva e sua inter-relação com a criação de materiais 
educacionais. Serão apresentadas as principais orientações para a produção de conteúdo na plataforma, tais 
com fotos, infográficos, vídeos, posts para redes sociais.

Ministrante: Layane Aviz dos Reis (Egressa da Turma 2020 do PPGCIMES-UFPA) e Mônica de Souza 
Figueiredo (Egressa da Turma 2020 do PPGCIMES-UFPA).



Momento de integração: BAZZAR E FEIRA DE CONHECIMENTO DO PPGCIMES 

06
OUT

PPGCIMESPPGCIMES !!
18h - 20h

Oficina: PLATAFORMAS DIGITAIS GAMIFICADAS PARA ENSINO-APRENDIZAGEM 

07
OUT

9h - 12h

Ementa: Apresentar ferramentas e plataformas digitais que possibilitam a interação e a participação direta dos alunos 
em atividades síncronas, assíncronas e ensino híbrido através da gamificação; sugerir ferramentas para criação de 
apresentações dinâmicas, interativas e modernas. Ensinar o passo-a-passo de criação de material e conteúdo dentro 
destas plataformas. Orientar os participantes na aula prática e coordenar as atividades mão na massa de criação de 
conteúdo. Sugerir atividades de produção, feedback e engajamento em atividades gamificadas.

Ministrante: Cleide Oliveira do Espírito Santo (Discente da Turma 2021 do PPGCIMES-UFPA).

Formato/Local: Remotamente, via Zoom.us.

Parte da programação ocorrerá de maneira remota. Para se inscrever, preencha o formulário.
Os links de acesso às salas de webconferência serão enviados por e-mail pela Representação 
Discente do Programa.

04 a 07 de outubro/22

.

Mini-Curso: USOS DE REDES SOCIAIS E APLICATIVOS MENSAGEIROS EM AMBIENTES DE  

Ministrante: Suzana Cunha Lopes (Docente do PPGCIMES-UFPA) e Rebeka Nascimento (Discente da FACHIST-UFPA e
Bolsista PIBIC no NITAE2).

07
OUT

14h - 17h

.

Ementa: Abordará as potencialidades e as possibilidades de usos de redes sociais e aplicativos mensageiros 
em ambientes de aprendizagem, principalmente no Ensino Superior, tanto do ponto de vista teórico quanto de 
experiências vivenciadas na UFPA.

Formato/Local: Remotamente, via Zoom.us.

APRENDIZAGEM


