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V ESCOLA DE INVERNO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

 

Inscrições Completamente Gratuitas! 
 

1. Data da Escola de Inverno: 21 a 25 de janeiro de 2019  

2. Local da Escola de Inverno:  

• Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

• Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) 

• Travessa Enéas Pinheiro, 2626, Bairro Marco, Belém-Pará 

3. Período de Inscrição: 15 a 24 de janeiro de 2019 

4. Para se inscrever siga as instruções abaixo: 

• As inscrições serão realizadas na Secretaria do Mestrado em Ciências Ambientais, 

localizada no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT/UEPA), na Tv. Enéas 

Pinheiro, 2626, Marco, Belém-PA, no horário das 9h às 17h. O telefone para contato 

é (91) 3131-1914. 

• Cada candidato só poderá se inscrever em até 2 (dois) minicurso/oficina. 

• As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. 

 

Notas:  

• Todo candidato inscrito na Escola de Inverno que apresentar 100% de frequência no 

minicurso/oficina/palestra escolhido receberá Certificado de participação com carga 

horária prevista na programação do evento, o qual será enviado por e-mail até o dia 28 

de fevereiro de 2019. 

 

• O candidato que não receber Certificado até o dia 28 de fevereiro de 2019, ou que 

receber com incorreção, tem até o dia 15 de março de 2019 para solicitar a correção do 

problema. Após esta data, o banco de dados será descontinuado, não sendo mais 

possível a emissão de um novo Certificado.  

 

• O candidato que tiver sua inscrição homologada e faltar ao evento sem justificativa 

devidamente comprovada, não poderá participar da próxima edição do evento. 
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APRESENTAÇÃO 

  

 O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), em nível de 

mestrado acadêmico, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), vai promover no período 

de 21 a 25 de janeiro de 2019 a quarta edição da Escola de Inverno. Este evento é 

multidisciplinar e se destina a qualquer membro da sociedade que tenha interesse em temas 

ambientais e suas correlações com questões sociais, econômicas e culturais. 

 O objetivo da Escola de Inverno é promover a Inserção Social do PPGCA. Ou seja, 

esse evento visa aproximar o PPGCA da comunidade na qual está inserido, isto é, estabelecer 

uma ponte para troca de saberes entre os membros do PPGCA e a sociedade.  

 A Escola de Inverno terá uma programação variada e contará com 17 minicursos e 

uma oficina. Por ser um evento multidisciplinar, a programação abrangerá diferentes áreas do 

conhecimento, a saber: Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências 

Sociais e Humanas, além das Ciências Biológicas e da Saúde. 

 Portanto, aproveite o mês janeiro para ampliar seu conhecimento sobre temas 

ambientais em diferentes interfaces com outras áreas do conhecimento. Toda programação 

será completamente gratuita e o participante ainda receberá certificado para efeito de 

comprovação curricular.  

 Venha, se inscreva e participe. 

 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Coordenador do Programa de Mestrado em Ciências Ambientais 
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MINICURSO 1 
 

 

1. Título do minicurso: CONHECENDO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: CONSIDERAÇÕES DA LEI 

9.985/00 

 

2. Ministrante(s): Davison Márcio Silva de Assis e Mayara Gomes da Silva 

 

3. Resumo:  

O minicurso será ministrado com base na Lei 9.985/2000, a qual instituiu o SNUC (Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação), de modo que seja apresentado os aspectos básicos sobre as unidades de conservação 

(UCs) no Brasil.  A lei em questão é um conjunto de diretrizes e procedimentos oficiais para a criação, 

implantação e gestão das UCs na esfera federal, estadual e municipal. Além disso, atividades complementares 

serão propostas para fixação do conteúdo e estimular o interesse por produções científicas na área. Sendo assim, 

o minicurso terá uma abordagem conceitual, com foco principalmente nas unidades pertencentes do bioma 

Amazônia.   

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h X     

10:00 h – 12:00 h X     

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 2 
 

 

1. Título do minicurso: VALORAÇÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: 

CONCEITOS E ABORDAGENS DE PESQUISA 

 

2. Ministrante(s): Fernanda Neves Ferreira, Paulo Amador Tavares e Vítor Abner Borges Dutra 

 

3. Resumo:   

A relevância de se estudar os serviços ecossistêmicos está pautada na percepção de que tanto a prosperidade 

quanto a redução da pobreza estão fortemente dependentes da manutenção do fluxo de benefícios dos 

ecossistemas, por esta razão, surge a necessidade de estimar seus valores econômicos e refleti-los nas tomadas de 

decisão, conforme o Relatório “A economia dos ecossistemas e da biodiversidade” de 2010. Para compreender 

essa interação, o minicurso partirá da construção do entendimento acerca do que consistem os serviços 

ecossistêmicos, apresentando-se o surgimento desse conceito até a contextualização atual da temática enquanto 

abordagem importante para subsidiar a valoração dos recursos ambientais e, consequentemente, possibilitar o 

aprimoramento dos instrumentos de gestão ambiental, especialmente, os instrumentos econômicos. Em um 

segundo momento, este minicurso apresentará como a literatura científica tem tratado dessa temática dentro de 

duas linhas de pesquisa: o uso de ferramentas de sensoriamento remoto para o monitoramento de serviços 

ecossistêmicos e a adoção de instrumentos econômicos (a serem abordados sob o viés jurídico), enquanto 

ferramentas que visam à promoção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por 

meio do estímulo à contenção das externalidades negativas oriundas das atividades antrópicas. 

 

4. Carga Horária: 8 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h   X  X 

10:00 h – 12:00 h   X  X 

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 3 
 

 

1. Título da palestra: SISTEMA DE INVENTÁRIO FLORESTAL (SIF), UMA FERRAMENTA PARA 

INVENTÁRIO EM FLORESTAS NATIVAS E PLANTADAS 

 

2. Ministrante(s): Mario Lima dos Santos, Richard Pinheiro Rodrigues 

 

3. Resumo:  

O presente minicurso fornece aos graduandos do curso de engenharia florestal e profissionais da área, 

especialmente aqueles da linha de Inventário e Manejo Florestal, a base dos conhecimentos no levantamento de 

florestas nativas e plantadas. Estes conhecimentos são necessários para utilização na maior parte das áreas de 

concentração, pois abordam conceitos e aplicações fundamentais. O minicurso abordará uma ferramenta de 

apoio ao estudo de inventários florestais realizados conforme os processos de amostragem Aleatório, 

Conglomerado e Estratificado, provendo as funcionalidades necessárias para a produção de informações e 

estatísticas, conforme o caso específico da amostragem escolhida. O Sistema de Inventário Florestal (SIF) possui 

recursos para o usuário escolher a equação de volume usada no levantamento, realizar a digitação dos dados dos 

indivíduos florestais ou a importação de dados de planilhas eletrônicas Microsoft Excel e ao fim produzir 

diversas saídas em formato de planilhas com dados e indicadores estatísticos calculados. 

 

4. Carga Horária: 16 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dia e horário da palestra:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h    X X 

10:00 h – 12:00 h  
 

 X X 

Almoço      

14:00 h – 16:00 h    X X 

16:00 h – 18:00 h    X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U 

 

 

 

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia 

Tv. Enéas Pinheiro, 2626, Marco, Belém-PA, CEP: 66.095-100.  

Tel.: (91) 3131-1914. E-mail: pcambientais@hotmail.com  

Homepage: https://paginas.uepa.br/pcambientais 

  

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
 

 

MINICURSO 4 
 

 

1. Título da palestra: O ESTUDO DO CICLO DAS PLANTAS: MONITORAMENTO DE ESPÉCIES 

VEGETAIS AMAZÔNICAS 

 

2. Ministrante(s): Gabriele do Nascimento Furtado, Barbara Luzia Santos de Oliveira Faro, Paulo Weslem 

Portal Gomes, Marcelo Coelho Simões, Ariadne Reinaldo Trindade 

 

3. Resumo:  

A fenologia estuda as mudanças exteriores (morfologia) e as transformações que estão relacionadas ao ciclo de 

vida das espécies vegetais, ou seja, como as plantas se desenvolvem ao longo de suas diferentes fases 

reprodutivas e vegetativas. Com todas as informações disponíveis sobre o ciclo das plantas, é possível identificar 

as relações e a influência dos fatores envolvidos no processo de produção, favorecendo a previsão de problemas, 

o manejo e a tomada de decisão. Dessa forma, este minicurso tem por objetivo mostrar como os dados de 

crescimento e desenvolvimento reprodutivo e vegetativo são obtidos e analisados, bem como analisar as 

interações existentes entre planta-animal. 

 

4. Carga Horária: 12 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dia e horário da palestra:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h X X    

10:00 h – 12:00 h X X    

Almoço      

14:00 h – 16:00 h  X    

16:00 h – 18:00 h  X    
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MINICURSO 5 
 

 

1. Título da palestra: IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE MATERIAL BOTÂNICO: BRIÓFITAS E 

ANGIOSPERMAS 

 

2. Ministrante(s): Barbara Luzia Santos de Oliveira Faro, Gabriele do Nascimento Furtado, Paulo Weslem 

Portal Gomes, Thyago Gonçalves Miranda 

 

3. Resumo:  

O minicurso visa o público acadêmico em geral com interesse em botânica. O objetivo é perpassar sobre os 

conceitos de identificação, taxonomia e tratamento de material botânico com enfoque sobre as espécies 

amazônicas. Inicialmente, será exposto os métodos básicos para coleta de material botânico de briófitas e 

angiospermas, posteriormente, será feito a explicação sobre as formas de tratamento do material até a confecção 

das exsicatas e todos os protocolos que envolvem essa forma de conservação, aspectos sobre a morfologia dos 

variados grupos vegetais será apresentado como forma de auxílio na identificação. Por fim, como forma de 

interação os participantes iram confeccionar exsicatas com matérias previamente coletados pela equipe 

proponente.       

 

4. Carga Horária: 12 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dia e horário da palestra:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h   X   

10:00 h – 12:00 h   X   

Almoço      

14:00 h – 16:00 h   X   

16:00 h – 18:00 h   X   
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MINICURSO 6 
 

 

1. Título da palestra: REORDENAMENTO TERRITORIAL URBANO 

 

2. Ministrante(s): Aiala Colares de Oliveira Couto 

 

3. Resumo:  

No Brasil, o planejamento das áreas metropolitanas tem sido objeto recente de preocupação dos governos. A 

crise urbana vem alimentando o debate da cidade que queremos: cidade como palco de políticas sociais 

compensatórias?  Ou cidade como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social? O novo contexto das 

políticas neoliberais associado a herança das desigualdades sociais no Brasil resulta em ausência de um 

desenvolvimento com sustentabilidade e aumento da pobreza urbana. Como realizar ordenamento e 

planejamento do território metropolitano de modo sustentável (CLEMENTINO, 2008). Dentro desta perspectiva, 

serão abordados neste minicurso temas relacionados à produção social do espaço, planejamento urbano 

excludente e gestão do espaço urbano, segregação sociorracial e governamentalidade, violência e racismo, redes 

do narcotráfico e fronteiras, territórios quilombolas e conflitos, movimentos sociais e Geografias decoloniais. 

4. Carga Horária: 8 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dia e horário da palestra:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h  
 

   

Almoço      

14:00 h – 16:00 h X  X   

16:00 h – 18:00 h X  X   
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MINICURSO 7 
 

 

1. Título da palestra: UTILIZAÇÃO DA SÍSMICA RASA PARA INVESTIGAÇÃO DE RIOS NA 

AMAZÔNIA 

 

2. Ministrante(s): Camila Furtado 

 

3. Resumo:  

A utilização de métodos geofísicos, sobretudo métodos acústicos, em áreas submersas, possibilita uma visão 

mais ampla e contínua da superfície investigada. Além disso, trata-se de métodos não destrutivos, sem a 

necessidade de penetração física no meio investigado. Análises sistemáticas da interação entre a dinâmica e a 

morfologia de fundo, utilizando, de forma integrada, métodos acústicos como perfilagem sísmica rasa, possibilita 

o estudo, com alto grau de detalhamento de feições da topografia submersa. A área do presente estudo localiza-

se ao sul da Ilha do Marajó, ao longo do curso do rio Pará pertencente à Bacia Hidrográfica do Amazonas, no 

seguimento compreendido entre o canal leste da Baia do Marajó até a porção sudeste denominada Baia das 

Bocas, incluindo o trecho da foz do rio Tocantins. Objetivo: Este trabalho utiliza-se do método geofísico de 

sísmica rasa com o intuito de investigar formas de fundo de ambientes submersos na região Amazônica. 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dia e horário da palestra:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h     X 

10:00 h – 12:00 h  
 

  X 

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 8 
 

 

1. Título do minicurso: A LOGÍSTICA REVERSA COMO FERRAMENTA DA ECONOMIA CIRCULAR 

 

2. Ministrante(s): Paulo Vitor dos Santos Gonçalves 

 

3. Resumo:  

A logística reversa é um conceito fundamental para o desenvolvimento sustentável perante a crescente 

preocupação mundial com os problemas ambientais. Serão abordados os principais conceitos referentes à 

logística reversa e economia circular e a forma como eles se relacionam com o intuito de promover a otimização 

da utilização dos recursos naturais e evitar a deterioração do meio ambiente. A abordagem será feita por meio da 

análise das pressões exercidas pela geração dos resíduos sólidos e as medidas tomadas para a recuperação destes 

resíduos para que sejam reinseridos nos processos produtivos, tornando os ciclos econômicos fechados. Por fim, 

serão discutidas formas de utilizar a logística reversa para a gestão sustentável e eficiente sob o viés da economia 

circular e da sustentabilidade. 

 

4. Carga Horária: 4 horas  

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h    X  

10:00 h – 12:00 h    X  

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 9 

 

 
1. Título do minicurso: APICULTURA E MELIPONICULTURA: CRIAÇÃO DE ABELHAS E 

QUALIDADE DO MEL 

 

2. Ministrante(s): Elen Vanessa Costa Da Silva 

 

3. Resumo:  

Embora quase todo mundo saiba o que é Apicultura, quase ninguém ouviu falar de Meliponicultura. A 

Meliponicultura é assim como a Apicultura o nome dado a atividade de criação racional de abelhas, a única 

diferença está na espécie de abelha. No caso da Meliponicultura são criadas abelhas chamadas meliponíneos, 

nativas do Brasil e no caso da Apicultura são criadas abelhas de ferrão africanas, introduzidas no Brasil no 

período colonial. Os meliponíneos ou abelhas nativas são abundantes na Amazônia, que é o local do planeta que 

abriga a maior diversidade delas, mais de cem espécies do tipo! Cientistas apontam que embora a Apicultura seja 

uma importante Iniciativa Socioambiental, a Meliponicultura apresenta o maior potencial para conservação da 

biodiversidade da Amazônia. Isto por que os meliponíneos são os principais agentes polinizadores da maior parte 

das plantas nativas da Amazônia. Isto significa que com o desmatamento, as queimadas, a poluição dos rios, a 

transgenia, os agrotóxicos e o aumento das pastagens de boi poderão ocorrer prejuízos não só de extinção de 

espécies de meliponíneos, mas, de todas as demais espécies de plantas que se reproduzem pelo processo de 

dispersão de sementes realizado por elas. O que implica em impactos também na agricultura, indústria e 

comércio (http://www.institutobrasiljusto.org.br/Meliponicultura.html). 

 

4. Carga Horária: 4 h 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h    X  

10:00 h – 12:00 h    X  

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 10 
 

 

1. Título do minicurso: O ENSINO DE CIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADOS PARA A 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

2. Ministrante(s): Altem Nascimento Pontes 

 

3. Resumo:  

É comum durante o período de escolarização a realização de várias atividades de pesquisa e extensão que, muitas 

vezes, servem apenas para que o aluno obtenha uma nota ou um conceito. Nesse sentido, este minicurso tem 

como objetivo relacionar os conteúdos de Ensino de Ciências e de Educação Ambiental com a produção de 

trabalhos científicos. Neste minicurso os participantes terão a oportunidade de ir além desse modelo pragmático 

de trabalho-nota/conceito, e assim possam valorizar seu enorme trabalho transformando suas atividades de 

pesquisa em produção científica qualificada. Portanto, se você tem afinidade com o Ensino de Ciências e de 

Educação Ambiental, independentemente de sua área de formação, e está interessado melhorar sua produção 

científica, então venha participar deste minicurso. 

 

4. Carga Horária:  4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h  X    

16:00 h – 18:00 h  X    
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MINICURSO 11 

 

 
1. Título do minicurso: VIDA DE FORMIGA: DIVERSIDADE, ECOLOGIA E BIOINDICAÇÃO 

 

2. Ministrante(s): Rony Peterson Santos Almeida e Gracilene da Costa de Melo 

 

3. Resumo:  

O que sabemos sobre as formigas? Quantas e quem são? A ideia do minicurso é mostrar um pouco do mundo 

desses animais com foco na diversidade de espécies amazônicas e uma introdução sobre sua biologia e ecologia. 

Para isso, iremos abordar um pouco sobre a morfologia e função das estruturas para entendermos mais sobre 

alguns grupos e a identificação. Será realizada uma saída de campo na Terça pela manhã para o Jardim Botânico 

Bosque Rodrigues Alves (entrada R$ 2,00), onde tentaremos encontrar algumas espécies e entender melhor 

sobre comportamento e o ambiente que vivem. Será discutido a questão de espécies invasoras, locais de 

nidificação, estratégias de forrageamento, predação e alguns exemplares serão coletados. Por fim, na Terça à 

tarde, os exemplares coletados serão visualizados na lupa. Além disso, será abordado a utilização de formigas em 

impactos ambientais, bioindicação e monitoramento, fechando o curso com a apresentação de alguns trabalhos 

em andamento e concluídos do nosso grupo de trabalho no Laboratório de Morfologia e Ecologia Funcional de 

Formigas (AntMor) no Museu Goeldi. 

 

4. Carga Horária: 12 h sendo (8 h de teoria e 4 h de prática) 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h  X    

10:00 h – 12:00 h  X    

Almoço      

14:00 h – 16:00 h X X    

16:00 h – 18:00 h X X    
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MINICURSO 12 
 

 

1. Título do minicurso: USO DE INSETOS NO ENSINO BÁSICO 

 

2. Ministrante(s): Jéssica Herzog Viana 

 

3. Resumo:  

As teorias e as práticas que cercam a docência tem evoluído bastante apesar do pouco progresso atual ainda 

dentro da sala de aula. Muito do trabalho, como refletir sobre nosso cotidiano em sala, deve ser feito para que 

haja uma real mudança e que a sala de aula não continue marcada apenas pelo processo passivo de transmissão-

recepção do conhecimento. A construção de competências nos conhecimentos necessários deve ser oferecida a 

partir de diferentes e estimulantes oportunidades, dando a capacidade para seu desenvolvimento. Com isso, o 

objetivo deste minicurso é estimular o desenvolvimento de formas a se utilizar os insetos como ferramenta 

pedagógica na Educação Básica, buscando ampliar as oportunidades de situações onde o aluno poderá mobilizar 

diferentes conhecimentos. Apesar dos insetos não serem os animais mais “fofinhos”, normalmente despertam 

curiosidade nas crianças e adolescentes! Além disso, são extremamente abundantes e diversificados, encontrados 

em qualquer lugar e, no Brasil, em quase todas as épocas do ano. Essa “onipresença” é reflexo da grande 

diversidade de processos ecológicos os quais participam, sendo essenciais no equilíbrio ecológico. Com isso, é 

clara a importância dos insetos para a natureza e para o homem, podendo também ser extremamente útil para se 

desenvolver vários conceitos, em especial nas áreas da Biologia. Ressalta-se, ainda, que o trabalho com insetos 

com base em observações e experimentações controladas também tem enorme relevância, sendo inclusive base 

para várias descobertas científicas. 

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 09:00 h      

09:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h   X   

16:00 h – 18:00 h   X   
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MINICURSO 13 
 

 

1. Título do minicurso: ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES E SEUS DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

 

2. Ministrante(s): Jéssica Herzog Viana 

 

3. Resumo:  

O minicurso irá apresentar a Plataforma Lattes e sua importância no contexto científico. Será focado 

preenchimento do Currículo Lattes, que é uma das ferramentas mais importantes no qual se detalha a vida 

acadêmica e profissional de estudantes, professores e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento. Além 

do foco no Currículo Lattes, será também abordado como os documentos comprobatórios desse currículo devem 

ser organizados de forma a ficarem mais fácil para a sua apresentação em uma prova de títulos.  

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 09:00 h      

09:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h    X  

16:00 h – 18:00 h    X  
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MINICURSO 14 
 

 

1. Título do minicurso: ORATÓRIA 

 

2. Ministrante(s): Kelly Christina Alves Bezerra 

 

3. Resumo:  

Saber falar bem em público é uma arte que se explorada corretamente pode gerar vantagens sociais ou 

profissionais. Para muitas pessoas, falar em público é uma tarefa difícil. Vencer o medo de expor suas ideias aos 

professores e colegas de turma exige não só coragem como também técnica. Por isso, o minicurso de Oratória 

tem como objetivo auxiliar o aluno a usar técnicas para ter desenvoltura em apresentações, como os seminários e 

o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de modo a expor e a defender suas ideias de forma objetiva e clara 

visando crescimento pessoal e profissional. Afinal do que adianta ter boas ideias e não saber expor? O curso é 

voltado para o público em geral, principalmente aos universitários. 

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h X     

10:00 h – 12:00 h X     

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 15 
 

 

1. Título do minicurso: TRABALHOS ACADÊMICOS: DO WORD AO POWERPOINT 

 

2. Ministrante(s): Renata da Cruz Paes, Thyago Gonçalves Miranda e Carolina Ayumi Umezaki Maciel 

 

3. Resumo:  

O minicurso visa o público acadêmico em geral com o objetivo de mostrar e ensinar as principais ferramentas de 

dois elementos do pacote office, o Word e o Power Point, para a normalização tanto de trabalhos acadêmicos 

como trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses quanto de revistas cientificas. No caso do Word, será 

feito a apresentação da área de trabalho, das principais abas e atalhos, bem como no Power Point. Além de dicas 

de escrita científica para a produção de trabalhos acadêmicos e de apresentação tanto no texto quanto na 

exposição. Por fim, serão feitas atividades para fixação dos assuntos abordados no minicurso, por exemplo a 

formatação de trabalhos e posterior apresentação do trabalho em forma de seminário.   

 

4. Carga Horária: 12 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h  X X X  

10:00 h – 12:00 h  X X X  

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 16 
 

 

1. Título do minicurso: PRODUÇÕES ACADÊMICAS: RESUMO, RESENHA E ARTIGO CIENTÍFICO 

 

2. Ministrante(s): Mônica Moraes Ribeiro e Hellem Pinheiro Almeida 

 

3. Resumo:  

O minicurso proposto irá abordar sobre as principais características e regras para a produção do resumo, da 

resenha e do artigo científico. Irá evidenciar a importância dessas produções acadêmicas para o 

desenvolvimento intelectual /profissional do aluno e da sociedade como um todo. Compreende-se  que o 

aperfeiçoamento do espírito crítico, o desenvolvimento das habilidades de produção textual e da geração de 

conhecimento sejam cruciais para o desenvolvimento socioeconômico de um país. Neste sentido, será 

apresentado um “passo a passo” contendo, em consonância com as normas da ABNT, os procedimentos 

metodológicos  essenciais  para a feitura destes textos acadêmicos. Serão disponibilizados aos alunos os 

conteúdos  acerca dos elementos que constituem essas modalidades textuais, bem como os endereços eletrônicos 

para consultas posteriores. Assim, o objetivo fundamental deste minicurso será o de facilitar o cotidiano 

acadêmico dos alunos, visto que o conteúdo oferecido servirá como material de apoio na construção da escrita e 

produção científica, fornecendo-lhes subsídios  metodológico para estes três tipos de textos. 

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h    X  

16:00 h – 18:00 h    X  
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MINICURSO 17 
 

 

1. Título do minicurso: COMO ELABORAR UM PROJETO DE PESQUISA SEM COMPLICAÇÕES 

 

2. Ministrante(s): Mônica Moraes Ribeiro e Mayara Gomes da Silva 

 

3. Resumo:  

O Minicurso proposto irá apresentar de forma clara e concisa todas as etapas estruturantes necessárias para a 

elaboração de um projeto de pesquisa científica. Contudo, antes da apresentação do “passo a passo” do projeto 

será realizada uma breve explanação sobre a origem da ciência, mostrando o escopo histórico que fundamentou o 

método científico, como a linguagem da ciência, tal como a conhecemos atualmente.  Desta forma, o minicurso 

tem como objetivo não somente capacitar os discentes para a elaboração de projetos de pesquisa, como também, 

incentivar para uma maior integração entre alunos e produção científica, dando estímulos para o pleno exercício 

da curiosidade epistemológica, na busca por pós-graduações e, portanto, na contribuição e intervenção social 

através da ciência. 

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h X     

16:00 h – 18:00 h X     
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MINICURSO 18 

 

1. Título do minicurso: FUNDAMENTOS DE ENTOMOLOGIA FORENSE 

 

2. Ministrante(s): Ana Lúcia Nunes Gutjahr e Carlos Elias De Souza Braga 

 

3. Resumo:  

A elucidação de crimes por meio da investigação que utiliza a entomologia forense está em ascensão no mundo. 

Isto deve-se ao fato de que em cada região geográfica do planeta há uma entomofauna específica, que é adaptada 

as condições ambientais destas. No caso de crimes violentos que envolvem a” desova” de cadáveres, os insetos 

constituem os melhores informantes que os peritos forenses podem utilizar para tentar resolver o crime. Algumas 

espécies de insetos, principalmente pertencentes as ordens Diptera e Coleoptera, possuem seus ciclos de vida 

relacionados aos processos de decomposição cadavérica, que por serem os primeiros visitantes do cadáver, 

registram todas as informações mais recentes da pessoa em vida e, por isso, poderão fornecer informações 

precisas sobre a situação e as circunstâncias, que antecedem e culminam no crime. O minicurso em tela, 

abordará de forma introdutória, aspectos da entomologia forense. 

 

4. Carga Horária: 10 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h X X    

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 19 

 

 

1. Título do minicurso: INTRODUÇÃO À CLASSE INSECTA: BIODIVERSIDADE, MEIO-AMBIENTE, 

EVOLUÇÃO E TAXONOMIA 

 

2. Ministrante(s): Carlos Elias de Souza Braga, Ana Lúcia Nunes Gutjahr, Benedito Tavares Bechara Resque 

Junior, Márlon Breno Costa Santos da Graça 

 

3. Resumo:  

Os insetos surgiram há 400 milhões de anos (Siluriano-Devoniano) (Pricer, 1997). Esses artrópodes constituem o 

grupo animal mais diverso do Planeta, com mais de 900 mil espécies descritas atualmente, o equivalente a 60% 

de todos os seres vivos de nossa Biosfera (Barnes, 1984) e podem ser encontrados em quase todos os ambientes 

do Planeta. Os insetos apresentam três pares de pernas, sendo está a sua principal característica, além de um par 

antenas e o corpo divido em cabeça, tórax e abdome. São animais importantes nos ambientes naturais, por 

desempenharem serviços fundamentais que contribuem para a sustentabilidade dos mesmos. Quanto a isso, é 

sabido que os insetos são elementos indispensáveis na polinização, na ciclagem de nutrientes, na cadeia trófica, 

na alimentação humana, e na saúde pública. No minicurso proposto, serão abordados os aspectos gerais da 

Classe Insecta, com ênfase na biodiversidade, evolução e classificação taxonômica dos diferentes grupos de 

insetos, na morfologia, padrão cromático, tamanho, adaptações ao meio onde vivem. Também, serão tecidas 

considerações gerais sobre a importância dos principais grupos de insetos e suas relações com meio ambiente e 

com o Homem. 

 

4. Carga Horária: 8 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h X X    

16:00 h – 18:00 h X X    
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MINICURSO 20 

 

 

1. Título do minicurso: EXPERIMENTAÇÃO CIENTÍFICA ESCOLAR: UMA FERRAMENTA PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

2. Ministrante(s): Carlos Elias de Souza Braga, Ana Lúcia Nunes Gutjahr, Benedito Tavares Bechara Resque 

Junior, Márlon Breno Costa Santos da Graça 

 

3. Resumo:  

As atividades práticas de conteúdos de ciências em sala de aula promovem uma melhor aprendizagem, estímulo 

e interação dos alunos. Além de promover a criatividade, o senso crítico, reflexivo e participativo aos educandos. 

Dessa forma, o processo de aprendizagem se tornar mais fácil e prazeroso, proporcionando aos alunos melhores 

resultados na aquisição dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. No minicurso proposto serão abordadas 

práticas de ensino por meio de experimentos voltados às aulas de ciências, que podem ser utilizados por docentes 

em sala de aula para estimular o interesse dos alunos aos conteúdos científicos da matriz curricular no ensino 

básico. 

 

4. Carga Horária: 4 horas  

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h   X   

16:00 h – 18:00 h   X   
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MINICURSO 21 

 

 

1. Título do minicurso: INTRODUÇÃO AO ZOOPLÂNCTON MARINHO: OS PRINCIPAIS GRUPOS DE 

COPEPODA  

 

2. Ministrante(s): Marcos Felipe Bentes Cansanção Pereira e Ana Lúcia Nunes Gutjahr 

 

3. Resumo:  

O Zooplâncton Marinho é uma parcela heterotrófica dos organismos planctônicos com capacidade muito baixa 

ou quase nula de locomoção, de tal forma que sua distribuição está relacionada com o movimento das águas que 

habitam. A importância ecológica destes organismos, deve-se ao fato de constituirem um elo na teia trófica entre 

produtores (fitoplânctons) e consumidores sequentes. Além disso, são considerados importantes bioindicadores 

por serem sensíveis a mudanças ambientais ocorridas em seus habitats, sendo estudados quando há a necessidade 

de caracterizar ambientalmente determinados meios aquáticos ou para se compreender a dinâmica da 

comunidade zooplanctônica. Desta maneira, este minicurso pretende oferecer conhecimentos básicos (teóricos e 

práticos) sobre o Zooplâncton Marinho, com ênfase na taxonomia dos Copepoda (suas principais ordens), bem 

como noções sobre técnicas de coleta e metodologias de análises em laboratório. 

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:   

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h         X     

10:00 h – 12:00 h         X     

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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OFICINA 1 

 

 

1. Título da oficina:  INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS) 

 

2. Ministrante(s): Denilson do Nascimento Reis Júnior e Thais de Nazaré Oliveira Novais 

 

3. Resumo:  

A tecnologia Mobile vem revolucionando a forma de como a utilizamos. O simples ato de pedir uma refeição, 

chamar taxi/uber, verificar informação bancária ou previsões do tempo, ou simplesmente, poder iniciar uma 

comunicação em tempo real por meio de vídeo com pessoas de outros países, está disponível na palma da mão. 

De várias formas, a era digital vem revolucionando o Posicionamento Global, o qual está sendo integrado aos 

Smartphones de forma simples e cada vez mais precisa. Diante disso, prevendo as possiblidades de manipular o 

sistema para diversas afinidades, tanto pessoais quanto acadêmicas, a oficina propõe abordar conhecimentos 

básicos sobre o Sistema de Posicionamento por Satélite (GPS), por meio de ferramentas gratuitas disponíveis em 

Smartphones. 

 

4. Carga Horária: 6 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 15 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 Segunda 

21/01/2019 

Terça 

22/01/2019 

Quarta 

23/01/2019 

Quinta 

24/01/2019 

Sexta 

25/01/2019 

08:00 h – 10:00 h     X 

10:00 h – 12:00 h     X 

Almoço      

14:00 h – 16:00 h     X 

16:00 h – 18:00 h      

 


