
XIII Semana Universitária da UPE – UPE Conectada 

Sinopse dos Minicursos/Palestras/Exposições que ocorrerão no Campus Petrolina (inscrições gratuitas): 

Tema: Responsável (is): Objetivo (s): Público-alvo 
N° de vagas 

ofertadas 

Carga 

horária / 

Turno (s) 

Dia (s) / Horário 

Aproveitamento integral 

dos alimentos: redução de 

desperdícios, da geração 

de resíduos e dos custos 

das preparações 

alimentares. 

Profa. MSc. Claudileide de Sá 
Silva. 

- Propor melhor aproveitamento dos 

alimentos; 

- Aumentar o valor nutritivo dos alimentos 

consumidos pelos participantes e seus 

familiares; 
- Reduzir a produção de resíduos 

provenientes dos alimentos manipulados nas 

cozinhas; 

- Diminuir o custo das preparações 

alimentares. 

Comunidade 
e estudantes 

16 vagas 
8 horas em 
02 turnos 

11/09 (quarta) / 

Das 08:00 às 12:00 h 

e 

12/09 (quinta) / 

Das 08:00 às 12:00 h 

Conhecendo os sinais de 

Libras. 

Profa. Esp. Ana Paula 

Cândido de Sousa. 

- Possibilitar a aprendizagem de alguns 

sinais do vocabulário básico da Língua 

Brasileira de Sinais- Libras; 

- Promover a acessibilidade na comunicação 

entre a comunidade surda e a comunidade 

ouvinte. 

Comunidade, 

profissionais 

e estudantes 

40 vagas 

8 horas em 

02 turnos 

(Sujeito a 

alteração: 4 

ou 8 horas) 

10/09 (terça) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

e 

11/09 (quarta) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

Discutindo sexualidade 

nas escolas: recursos 

pedagógicos para o 

educador. 

Profa. MSc. Sâmella dos 

Santos Vieira. 

Objetivo Geral: 

- Formar professores(as), e estudantes de 

licenciaturas, em educação e orientação 

sexual para jovens. 

Objetivos Específicos: 

- Instrumentalizar educadores e estudantes 

nas variadas metodologias de Educação 

Sexual nas escolas; 

- Possibilitar a reflexão crítica do(a) 

educador(a) sobre Direitos Sexuais e 

Reprodutivos. 

Estudantes e 

profissionais 

40 vagas por 

turno 

3 horas em 

01 turno 

10/09 (terça) / 

Das 15:00 às 18:00 h 

ou 

11/09 (quarta) / 

Das 15:00 às 18:00 h 

Educação Bilíngue para 

Surdos. 

Profa. Esp. Maria do Socorro 

Araujo de Freitas. 

- Propiciar aos participantes o conhecimento 

sobre a proposta de educação bilíngue que o 

povo surdo anseia. 

- Proporcionar a reflexão sobre a educação 

bilíngue para surdos. 

Comunidade, 

estudantes e 

profissionais 

40 vagas 
4 horas em 

01 turno 

10/09 (terça) / 

Das 18:00 às 22:00 h 



Interpretação e produção 

de textos. 

Profa. Esp. Gislayne Simone 

Ribeiro de Carvalho e Sá. 

Vivenciar prática de leitura e produção 

textual de forma dinamizada. 
Estudantes 40 vagas 

4 horas em 

01 turno 

11/09 (quarta) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

Introdução à Análise 

Crítica do Discurso. 

Prof. Dr. Iran Ferreira de 

Melo. 

Apresentar um panorama da história, dos 

principais pressupostos teóricos, das 

diferentes abordagens e do escopo de 

investigação da Análise Crítica do Discurso, 

com vistas a fortalecer o potencial 
investigativo de (futuros/as) 

pesquisadores/as da linguagem. 

Estudantes e 

profissionais 
30 vagas 

6 horas em 

02 turnos 

10/09 (terça) / 

Das 08:00 às 11:00 h 

e 

11/09 (quarta) / 
Das 08:00 às 11:00 h 

IV Exposição de Peças 

Anatômicas – UPE 

Campus Petrolina. 

Tenda Ambiental. 

(Espaço para visitação – 

não será necessária 

inscrição) 

Professores Dra. Iracema 

Hermes Pires de Mélo 

Montenegro, Esp. Diego Pires 

Rocha, Esp. Edivaldo Xavier 

da Silva Júnior. 

- Estimular a curiosidade em Anatomia de 

escolares e da comunidade 

- Promover a atualização dos monitores de 

Anatomia 

- Promover o desenvolvimento científico 

dos alunos da UPE e de outras Instituições 

de Ensino Superior 

Comunidade, 

estudantes e 

profissionais 

Livre Livre 

10/09 (terça) / 

Das 08:00 às 12:00 h 

11/09 (quarta) / 

Das 08:00 às 12:00 h 

12/09 (quinta) / 

Das 08:00 às 12:00 h 

Métodos de conservação 

de alimento. 

Professores: MSc. Adália 

Maria M R Rocha, Dr. Jose 

Lincoln Pinheiro Araujo e 

Esp. Josélia Ribeiro do 

Nascimento. 

Conhecer métodos de conservação de 

alimento pela submissão a processos de 

contaminação. 

Estudantes 15 vagas 
4 horas em 

01 turno 

10/09 (terça) / 

Das 18:00 às 22:00 h 

Miniprojeto 

interdisciplinar. 

Profa. Dra. Geida Maria 

Cavalcanti de Sousa. 

Planejar atividades interdisciplinares, na 

estrutura de um miniprojeto. 

Estudantes e 

profissionais 
dos anos 

iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

30 vagas 
4 horas em 

01 turno 

11/09 (quarta) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

Monografia (aspectos 

básicos e práticos). 

Prof. Esp. Paulo Pedro 

Schuetz. 

- Oferecer de forma prática o acesso aos 

principais suportes de uma monografia a 

partir da ABNT; 

- Desmitificar a dificuldade da produção 

escrita; 

- Oferecer “truques” e “maneiras” de 

começar produzir um texto a partir da 

linguagem coloquial, a não formal; 

- Esclarecer os principais passos para uma 
produção coerente e legal; 

- Orientar contra o plagio; 

Estudantes 
15 vagas por 

turno 

02 horas em 

01 turno 

(Duas 

opções de 

turno) 

11/09 (quarta) / 

Das 15:30 às 17:30 h 

ou 

11/09 (quarta) / 

Das 19:00 às 21:00 h 



Nutrição em Pediatria: 

avaliação nutricional e 

crianças especiais. 

Prof. Me. Diego Felipe dos 

Santos Silva. 

Proporcionar ao participante o 

conhecimento sobre a avaliação nutricional 

em pacientes pediátricos, com evidência na 

abordagem nutricional em crianças 

especiais. 

Estudantes 20 vagas 
6 horas em 

02 turnos 

10/09 (terça) / 

Das 08:00 às 11:00 h 

e 

11/09 (quarta) / 

Das 08:00 às 11:00 h 

O lúdico na sala de aula. 
Profa. Esp. Rejane Márcia 

Ribeiro de Carvalho. 

- Trabalhar o lúdico na sala de aula. 

- Utilizar os jogos e as brincadeiras para 

superar as dificuldades na aprendizagem. 
- Produzir jogos para ilustrar os conteúdos. 

Estudantes 

de Pedagogia 
25 vagas 

4 horas em 

01 turno 

11/09 (quarta) / 

Das 18:00 às 22:00 h 
 

Plantas da caatinga e suas 

potencialidades 

fitoterápicas no 

conhecimento do senso 

comum. 

Profa. MSc. Rosimary de 

Carvalho Gomes Moura e 

Islane Andrade Nunes( Ex-

aluna do Curso de Biologia). 

- Conhecer as fórmulas do preparo; 
- Conhecer as principais plantas nativas da 

caatinga mais utilizadas como 

medicamentos populares; 

- Diferenciar chá de decocção; 

- Conhecer lambedor e garrafadas 

- Realizar uma discussão entre o 

conhecimento do senso comum e do 

conhecimento Científico. 

Estudantes 30 vagas 

8 horas em 

02 turnos 

 

(Sujeito a 

alteração: 4 

ou 8 horas) 

10/09 (terça) / 

Das 18:00 às 22:00 h 

e 

11/09 (quarta) / 

Das 18:00 às 22:00 h 

 

Podemos pensar Educação 

com Música? 

Professores MSC. Professores: 

Maria Luiza Bezerra e Esp. 
Nicola Andrian 

Descrição resumida da metodologia: 

- Questionamento sobre o conceito de 

música para o grupo 

- momentos de dialogo, fundamentação 

teórica, apresentações musicais 
- reflexões críticas sobre a música 

contemporânea enquanto cultura que integra 

à formação do educando 

Estudantes 20 vagas 
4 horas em 

01 turno 

12/09 (quinta) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

Produção de mudas de 

umbuzeiro (Spondias 

tuberosa). 

Professores: Dr. Clarismar de 

Oliveira Campos, MSc. Adália 

Maria M R Rocha, Esp. 

Josélia Ribeiro do Nascimento 

e Dr. Jose Lincoln P. Araujo. 

Orientar estudantes sobre como produzir 

mudas de umbuzeiro visando à preservação 

da Espécie. 

Estudantes 30 vagas 
4 horas em 

01 turno 

11/09 (quarta) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

Revisão dos 

conhecimentos básicos de 

Geometria: uma 

perspectiva 

interdisciplinar. 

Professoras MSc. Edna 

Cavalcanti Novaes Gonçalves 

e Esp. Anna Karla Lopes 

Gonçalves Leite. 

 

- Reconhecer a importância da 

interdisciplinaridade e contextualização no 

ensino e aprendizagem da Geometria para 

uma melhor compreensão do mundo físico. 

- Revisar os conhecimentos básicos de 

Geometria. 
- Articular o ensino e a aprendizagem da 

Geometria a outras áreas de conhecimento. 

Estudantes 

de Pedagogia 
30 vagas 

4 horas em 

01 turno 

10/09 (terça) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

 



Saúde vocal do professor. 
Profa. Dra. Iracema Hermes 

Pires de Mélo Montenegro. 

- Estimular o conhecimento sobre anatomia 

do aparelho fonador 

- Orientar sobre higiene vocal direcionado 

ao professor 

- Orientar sobre aquecimento e 

desaquecimento vocal 
- Conscientizar sobre o uso adequado da voz 

Estudantes e 

profissionais 
15 vagas 

3 horas em 

01 turno 

11/09 (quarta) / 

Das 09:00 às 12:00 h 

 

Tempos verbais da Língua 

Inglesa. 

Prof. Esp. Leonardo Elizeu 

Alves. 

Mostrar todos os tempos verbais da língua 

inglesa e sua importância. 
Estudantes 40 vagas 

10 horas em 

03 turnos 

10/09 (terça) / 
Das 15:00 às 17:30 h 

Das 19:00 às 21:30 h 

e 

12/09 (quinta) / 

Das 15:00 as 20:00 h 

Tenda Ambiental. 

(Espaço para visitação – 

não será necessária 

inscrição) 

Profa. Esp. Maria Silu da 

Silva Caldeira 

- Conscientizar o público a respeito do 

consumo consciente, mostrando de forma 

prática maneiras interessantes de 

reaproveitar materiais que ao serem 

descartados no lixo, causam grande impacto 

ambiental. 

- Incentivar a redução do consumo, a 

mudança de hábitos e a reflexão sobre os 
impactos ambientas de cada individuo. 

Comunidade, 

estudantes, 

profissionais, 

entre outros. 

Livre Livre 

11/09 (quarta) / 

Das 09:00 às 12:00 h 

Das 15:00 às 18:00 h 

Das 19:00 às 22:00 h 

 

12/09 (quinta) / 

Das 09:00 às 12:00 h 

Das 15:00 às 18:00 h 

Turismo Rural e 

Ambiental – Potencial 

turístico do Semi-Árido 

Nordestino. 

Profa. MSc. Maria da Gloria 

Soares da Silva. 

- Sensibilizar os participantes para a questão 
do meio ambiente no bioma caatinga e sua 

utilização desordenada; 

- Distinguir os diversos tipos de turismo e 

suas características, relacionando também 

com a ciência geográfica; 

- Propor o turismo rural e ambiental como 

prática para o desenvolvimento da região; 

- Reconhecer e delimitar regiões 

potencialmente turísticas na Região 

Nordeste e no semi-árido; 

- Construir proposta de turismo rural para a 
região semi-árida nordestina. 

Comunidade, 

estudantes e 

profissionais 

30 vagas por 

turno 

4 horas em 

01 turno 

 

(Três opções 

de turno) 

11/09 (quarta) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

 

ou 

 

11/09 (quarta) / 

Das 19:00 às 22:00 h 

 

ou 

 

12/09 (quinta) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

Vivendo Sob Pressão. 
Profa. Esp. Maria aparecida 

Coelho. 

Informar o significado da pressão arterial 
alta e baixa nos seres humanos e suas 

relações com a idade. 

 

 

Comunidade 

e estudantes 
15 vagas 

4 horas em 

01 turno 

11/09 (quarta) / 

Das 18:00 às 22:00 h 



Por que o Sistema Único 
de Saúde convive com 

uma epidemia de mortes 
por doenças 

cardiovasculares? 

Professoras MSc. Alda Maria 

Justo, MSc Thereza Christina 

da Cunha Lima Gama e Esp. 
Nadja Maria dos Santos. 

- Discutir os determinantes de respostas 

insatisfatórias ou de não respostas do SUS 

aos fatores de risco para as DCNT; 

- Entender os modelos de atenção do 

Sistema Único de Saúde para atendimento 

às condições de saúde e o papel da atenção 
primária do SUS no seguimento de 

trabalhadores expostos a riscos de 

desenvolver DCNT. 

Estudantes e 

profissionais 

15 vagas por 

turno 

4 horas em 

01 turno 

(Duas 
opções de 

turno) 

10/09 (terça) / 

Das 08:00 às 12:00 h 

ou 

11/09 (quarta) / 
Das 14:00 às 18:00 h 

Organização da oferta de 
serviços de saúde 

conectada às condições 
de saúde da população 

Professoras MSc. Alda Maria 

Justo, MSc Thereza Christina 

da Cunha Lima Gama e Esp. 

Nadja Maria dos Santos. 

- Relacionar a condição de tripla carga de 

doenças à organização dos serviços de 

saúde; 

- Entender os processos de transição 

demográfica e epidemiológica e discutir 

possibilidades de respostas do Sistema 

Único de Saúde às condições agudas e 

crônicas. 

Estudantes e 

profissionais 

15 vagas por 

turno 

4 horas em 

01 turno 

(Duas 

opções de 

turno) 

10/09 (terça) / 

Das 14:00 às 18:00 h 

ou 

11/09 (quarta) / 

Das 08:00 às 12:00 h 

O ofício do historiador: 

Perspectivas de uma 

profissão rumo à 

regulamentação. 

Profª Dra. Janaina Guimarães 

e Profª MSc. Ana Clara Brito 

Nosso minicurso abordará a discussão em 

torno do ofício do historiador. Objeto de 

intenso debate, que nos últimos tempos foi 

também instigado pela possibilidade de 
regulamentação da profissão com o Projeto 

de Lei 4699 em tramitação. Nos 

dedicaremos aqui a importância da profissão 

e os campos de ação desse profissional e 

suas obrigações em relação as demandas 

sociais. Pretendemos, também, apresentar os 

recursos tecnológicos disponíveis na 

atualidade aos Historiadores, entre os quais 

destacaremos os usos das redes sociais. 

Estudantes 40 vagas 
6 horas em 

02 turnos 

10/09 (terça) / 
Das 15:00 às 18:00 h 

e 

11/09 (quarta) / 

Das 15:00 às 18:00 h 

A Integral Definida de 

Reimann: uma história 

dos problemas que 

impulsionaram esse 

resultado. 

Prof. MSc. João Paulo 

Carneiro Barbosa 

A definição da Integral Definida, ou Integral 

de Reimann, é um dos resultados mais 

importantes da história do Cálculo 

Diferencial e Integral. Este curso tem por 
objetivo construir a definição da Integral 

Definida de Reimann a partir dos problemas 

que lhes deram origem, assunto comumente 

negligenciado pelos professores 

responsáveis pelas disciplinas que abordam 

esse resultado. 

Estudantes 40 
6 horas em 

02 turnos 

10/09 (terça) / 

Das 18:00 às 21:00 h 
e 

11/09 (quarta) / 

Das 18:00 às 21:00 h 




