
 

LISTA DE MINICURSOS E OFICINAS 

 

MINICURSOS 

 

1) A sustentabilidade como tema transversal da educação contemporânea 

 

Descrição: Apresentar a sustentabilidade como tema transversal da educação 

contemporânea. Discutir os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável no contexto da educação do século XXI; Identificar a sustentabilidade 

como saber necessário à superação da crise epistemológica contemporânea; 

Propor práticas pedagógicas interdisciplinares para a formação de estudantes de 

graduação e pós-graduação no contexto pós-pandêmico. 

 

Ministrante: Drª Francilda Alcantara Mendes  

 

Vagas: 20 vagas 

 

Data de realização: 15/04/2021  

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 

2) Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): características e estratégias de busca 

 

Descrição: A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é um portal composto por fontes 

de informação em ciências da saúde para atender às necessidades de informação 

técnico-científica de profissionais e estudantes da área. Através desse portal é 

possível efetivar distintas pesquisas em bases de dados com o uso dos Descritores 

em Ciências da Saúde (Decs) voltados para o assunto pesquisado. Com isso, é 

possível obter maiores evidências científicas e credibilidade na pesquisa 

cientifica. Por meio do site estão disponíveis bases de dados bibliográficas 

referenciais e de texto completo para pesquisa ao acervo físico e digital de livros, 

cartilhas, manuais, revistas, cartazes, folders, políticas, programas nacionais, 

legislação, além de outros serviços. É possível, ainda, acessar bases de dados 

internacionais, como Medline e Lilacs, dentre outras. Objetivo: Direcionar os 

participantes da oficina à forma correta de utilizar o portal da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS). 

 



Ministrante: Esp.ª Janayle Kéllen Duarte de Sales  

 

Vagas: 15 vagas  

 

Data de realização: 15/04/2021  

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 

3) Bioética na pesquisa com seres humanos 

 

Descrição: O minicurso abordará os eventos históricos que influenciaram a 

discussão (e o surgimento da) bioética e a criação dos principais documentos 

internacionais sobre bioética na pesquisa com seres humanos. Também abordará 

os princípios bioéticos fundamentais e aspectos gerais da bioética nas pesquisas 

no Brasil. 

Ministrante: Profº Dr. Marcos Antônio Pereira de Lima 

Vagas: 25 vagas  

 

Data de realização: 12/04/2021  

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 

4) Curso Básico de Etnografia 

 

Descrição: A Etnografia como uma das possibilidades de construir 

conhecimentos. Raízes do método qualitativo. Técnicas etnográficas de coleta e 

de análise dos dados. Relato de experiência etnográfica no mercado de feira livre. 

 

Ministrante: Drª Francilene Araújo de Morais  

 

Vagas: 30 vagas  

 

Data de realização: 15/04/2021 

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 

5) Espectroscopia na região do infravermelho e aplicações 

 

Descrição: Em termos gerais, podemos definir espectroscopia como a interação 

de qualquer tipo de radiação eletromagnética com a matéria. Dessa forma, toda 

manifestação que nossos olhos percebem, por exemplo, é um tipo de 

espectroscopia que está acontecendo. Em particular, A espectroscopia no 

infravermelho (espectroscopia IV) é um tipo de espectroscopia de absorção, em 

que a energia absorvida se encontra na região do infravermelho do espectro 

eletromagnético. É uma técnica analítica utilizada em laboratórios de pesquisa, 

tanto nas indústrias quanto nos meios acadêmicos, é largamente empregada na 

Química, Física, Engenharias e em várias outras áreas do conhecimento. Como 

as demais técnicas espectroscópicas, ela pode ser usada para identificar um 

composto ou investigar a composição química de uma amostra. O objetivo 



desse minicurso é transferir conhecimentos sobre espectroscopia no 

infravermelho, incluindo fundamentos básicos, preparação de amostras, 

instrumentação e identificação de grupamentos funcionais de alguns materiais. 

 

Ministrante: Prof. Dr. João Hermínio da Silva  

 

Vagas: 20 vagas  

 

Data: 13/04/2021 

 

Horário: 14:00 às 16:00 

  
6) Filosofia e ecologia na era pós-mídia 

 

Descrição: O propósito do minicurso busca acentuar a relevância de pensarmos as 

relações entre filosofia e ecologia desde os filósofos pré-socráticos até o livro As 

Três Ecologias escrito por Félix Guattari (1930-1992), sobretudo quando este 

sinaliza que estamos em plena era pós-mídia; a partir de tais constatações, 

consideraremos a importância das relações entre filosofia e ecologia sublinhando 

os aspectos ambientais, sociais e mentais sem deixar de considerar os meios 

maquínicos. 

 

Ministrante: Prof. Dr. Luiz Manoel Lopes  

 

Vagas: 05 vagas  

 

Data de realização: 13/04/2021  

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 

7) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030 

 

Descrição: Contextualizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e a Agenda 2030 a partir da realidade local, regional e nacional, 

abordando fenômenos e elementos relacionados ao Desenvolvimento e à 

Sustentabilidade. Pretende-se expor o uso e a importância de indicadores para 

a mensuração de atividades, ações e projetos ditos sustentáveis e as principais 

perspectivas e desafios de sua utilização. 

 

Ministrante: Prof. Dr. Diego Coelho Nascimento  

 

Vagas: 40 vagas  

 

Data de realização: 15/04/2021  

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 

 

 



8) O uso de software para a análise qualitativa: introdução ao Maxqda 

 

Descrição: O curso tem a finalidade de introduzir a abordagem do uso de 

software para apoio à pesquisa qualitativa, com ênfase no software Maxqda. E 

está dividido em dois encontros/momentos, com a seguinte estrutura: encontro 

1 – Introdução ao uso de software para a análise qualitativa e apresentação da 

interface do Maxqda; 2 – Codificação, visualização e análise de dados e outras 

ferramentas disponíveis no Maxqda. 

 

Ministrante: Profª Drª Beatriz Gondim Matos  

 

Vagas: 35 vagas 

 

Data de realização: 13/04/2021 

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 

 

 

OFICINAS 

 

1) Aspectos éticos da pesquisa com seres humanos: cadastro de protocolo de 

Pesquisa na Plataforma Brasil  

 

Descrição: Em pesquisa com seres humanos, o respeito ao participante e o 

cumprimento de resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) é uma 

exigência da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CONEP). Os princípios da bioética, dentre eles a dignidade, liberdade e 

a  autonomia dos participantes devem ser garantidos. Além disso, contribuindo 

para o cumprimento dos mesmos, os sistemas de divulgação científica, 

especialmente os periódicos, têm adotado a postura de somente publicar trabalhos 

com seres humanos que foram aprovados por um Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos (CEP). Considerando que há inúmeros pesquisadores e 

aspirantes à pesquisa que ainda desconhecem a necessidade desse parecer e os 

trâmites que envolvem essa avaliação, o objetivo desta oficina é orientá-los quanto 

ao cadastro do protocolo de pesquisa na Plataforma Brasil, apresentar os 

principais pontos das Res 466/12 e 510/2016, bem como os documentos 

necessários ao protocolo. 

 

Ministrante: Drª Profª Estelita Lima Cândido (Coordenadora do Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da UFCA). 

 

Vagas: 40 vagas  

 

Data de realização: 15/04/2021  

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 



2) Ferramentas Práticas de Inovação 

 

Descrição: O objetivo deste curso é apresentar alguns conceitos introdutórios de 

inovação, bem como as principais formas de proteção das inovações e ferramentas 

utilizadas na gestão da inovação. 

Ministrante: Prof. Dr. Elias Pereira Lopes Júnior 

Vagas: 30 vagas 

Data de realização: 14/04/2021  

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 

3) Introdução à normalização de artigos científicos 

 

Descrição: Normalização de trabalho acadêmico: normas comuns a diferentes 

tipos de documentos. Referências, citações, numeração progressiva, sumário e 

resumo. Trabalhos acadêmicos. 1) Apresentação da NBR 14.724/2011 de 

trabalhos acadêmicos, com ênfase em artigos científicos. 2) Orientação quanto a 

NBR 6028/2003 de resumos com ênfase para resumos de artigos científicos e 

elaboração de palavras-chave, tendo em vista a representação do assunto 

abordado. 3) Elaboração de referências (NBR 6023/2018). 4) Orientação e prática 

quanto a NBR 10.520/2002 de citações em documentos. 5) Orientações práticas 

quanto às NBR 6024/2003 de numeração progressiva com ênfase em artigos 

científicos e NBR 6027/2003 de sumário. 

 

Ministrante: Profa. Drª. Maria Cleide Rodrigues Bernardino 

 

Vagas: 50 vagas  

 

Data de realização: 12/04/2021  

 

Horário: 14:00 às 16:00 

 

 


