
  

PROGRAMAÇÃO ADM 2020 

19/10/2020 (SEGUNDA) 
HORÁRIO 

INICIAL 
HORÁRIO 

FINAL 
EVENTO FACILITADORES OBJETIVOS DO EVENTO 

9h 9h30min Início das Atividades:  Apresentação do Congresso ADM 2020 

9h30min 11h 

Encontro:  
“O papel social da Extensão 
para a formação acadêmica: 

Operação RONDON” 

Facilitador:  
Prof. Me. Mario Cezar Lopes 

  http://lattes.cnpq.br/9374361509786525  

Objetivos do Encontro: 
- Apresentar relatos pessoais de acadêmicos e professores participantes das 
Operações Rondon na UEPG; 
- Possibilitar aos congressistas conhecerem a Extensão proposta pelo Rondon; 
- Expor a importância da extensão Rondon para a formação acadêmica.  

11h 12h 
Apresentação dos Projetos de 

Extensão 
 

Objetivos do Evento: 
O objetivo principal da apresentação dos projetos, programas e atividades de 

Extensão do Departamento de Administração é propiciar aos interessados 
conhecer o que se desenvolve dentro do Curso de Administração. A extensão 
tem finalidade a promoção da cidadania, entendendo que ensino, pesquisa e 
extensão são atividades indissociáveis e, quando articuladas produzem ações 

que contribuem tanto para o desenvolvimento cidadão e profissional do 
estudante como para a melhoria e transformação das comunidades. 

14h 17h 
Encontro das Empresas 

Juniores 

Moderadores: 
Eduardo Henrique de Souza Albuquerque 

Natália do Amaral 
Giovanna Blajieski de Sá Amaral 

Objetivos do Encontro: 
- Dar visibilidade ao movimento de empresas juniores; 
- Reconhecimento do empreendedorismo entre os jovens; 
- Expansão da visibilidade dessas empresas; 
- Networking entre as empresas e integrantes.   

14h30min 16h 

Palestra:  
“Solidariedade e 

organizações: pensar outra 
gestão” 

Prof. Dr. Genauto Carvalho de França Filho  
(UFBA) 

http://lattes.cnpq.br/0335411227053862 

Baseado em sua última publicação, “Solidariedade e organizações: pensar uma 
outra gestão”, o Prof. Genauto irá apresentar os argumentos que norteiam 

suas reflexões sobre o paradoxo relativo ao lugar da solidariedade nas 
sociedades atuais. 

Partindo de um diagnóstico crítico, o autor irá explorar a emergência de 
práticas organizacionais inovadoras visando responder aos dilemas da dupla 
insustentabilidade que tem caracterizado a dinâmica do desenvolvimento das 
sociedades contemporâneas: a crise ambiental e o aumento das 
desigualdades. 

 19h  19h45min  Abertura Oficial do Evento: ADM 2020 

 19h45min  21h45min 

Painel:  
“O administrador como um 

agente integrador na fronteira 
do conhecimento” 

 Prof. Ph.D Ari Melo Mariano 
(UnB) 

http://lattes.cnpq.br/1289549574963790 

Objetivos do Painel: 
- Explanar a respeito o atual cenário do mercado, caracterizado pela 
digitalização e decisões analíticas via dados; 
- Apresentar os fatores-chave da era dos dados (Data Science, Big Data 
Analytics e Big Data Comportamental); 
- Explicar a importância do administrador no novo contexto de mercado.  

http://lattes.cnpq.br/9374361509786525
http://lattes.cnpq.br/0335411227053862
http://lattes.cnpq.br/1289549574963790


 

PROGRAMAÇÃO ADM 2020 

20/10/2020 (TERÇA) 

HORÁRIO 
INICIAL 

HORÁRIO 
FINAL 

EVENTO FACILITADORES OBJETIVOS DO EVENTO 

9h  11h  

 Minicurso:  
“Outras economias: o caso da 

Economia solidária e da 
IESol/UEPG” 

Prof. Dra. Manuela Salau Brasil 
 (IESol/UEPG) 

http://lattes.cnpq.br/8748123256810854 

Objetivos do Minicurso: 
- Apresentar e discutir a economia solidária como proposta teórica e prática na 
perspectiva de uma outra economia; 
- Apresentar a IESol/UEPG.  

9h30min 11h30min 

Minicurso:  
“Organização Pessoal e 

Profissional: Minimalismo 
como tendência pós-

pandemia” 

Adriana Carvalho Kurovski Schatz 
(Organização por Adriana Schatz) 

Objetivos do Minicurso: 
- Apresentar a importância da organização pessoal e profissional no contexto 
atual; 
- Desmistificar os conceitos do minimalismo e apresentar seu papel na melhoria 
da qualidade de vida; 
- Indicar ferramentas práticas que favorecem a organização no ambiente pessoal 
e profissional.  

 14h 16h  
Roda de Conversa:  

“Os Novos Desafios do 
Estágio” 

Debatedores: 
Cleonice Canan Soares 

(CIEE) 
http://lattes.cnpq.br/2013256527949218  

 
Larissa Pepe 

(ACIPG) 
 

Raissa Machado Ramos 
(ACIPG) 

 
Murilo Dropa 

(Prestes Construtora) 
http://lattes.cnpq.br/6398209555038078  

 
Mediador: 

Prof. Dr. Luiz Fernando Lara 
(UEPG) 

http://lattes.cnpq.br/6593298432478710  

Objetivos da Roda de Conversa: 
- Contextualizar o perfil do mercado de trabalho para estágio na região; 
 - Descrever o perfil dos estagiários em administração e Comex da UEPG; 
 - Elencar as principais dificuldades dos contratantes e contratados em tempos 
de ensino remoto. 
 - Apontar possíveis caminhos para que a experiência de estágio seja 
enriquecedora para acadêmicos e proveitosa para os empresários. 

http://lattes.cnpq.br/2013256527949218
http://lattes.cnpq.br/6398209555038078
http://lattes.cnpq.br/6593298432478710


 15h 17h  
Mesa Redonda: 

 “Internacionalização 
Acadêmica” 

Debatedores: 
Prof. Dra. Sulany Silveira dos Santos 

(Diretora Escritório de Relações 
Internacionais / UEPG) 

http://lattes.cnpq.br/6426262182600997  
 

Prof. Me. Eugênio Mauricio da Silva Neto 
(UEPG) 

http://lattes.cnpq.br/4377783025025926  
 

Prof. Dr. Juvancir da Silva 
(UEPG) 

http://lattes.cnpq.br/2547562131527998 

 
Amanda Hoeldtke Pietruchinski 

(UEPG) 
http://lattes.cnpq.br/7756198301806917  

 
Ernani Barbosa Lepka 

(UEPG) 
http://lattes.cnpq.br/9996127029091398 

 
Lucas Rocha Gebeluca 

(UEPG) 
http://lattes.cnpq.br/5347501691947405  

 
Mediadora: 

Prof. Dra. Carolina Scalise Taques Fonseca 
Schlumberger 

(UEPG) 
http://lattes.cnpq.br/0315847847144479  

Objetivos da Mesa Redonda: 
- Contribuir para o desenvolvimento da proposta de internacionalização do 
DEADM/UEPG; 
- Identificar os principais desafios da internacionalização acadêmica; 
- Identificar as principais estratégias de superação dos desafios; conhecer o 
histórico de desafios enfrentados e estratégias de superação adotadas dentro da 
UEPG, no que tange à UEPG; 
- Identificar os benefícios para a comunidade acadêmica como um todo e as 
especificidades de docentes, discentes e funcionários.  

 19h 20h30min  
Palestra:  

“Pandemia e Saúde Mental” 
Prof. Dr. Fellipe Salgado 

http://lattes.cnpq.br/5630909005304932  

Objetivos da Palestra: 
Promover uma educação psicológica quanto a fatores de risco e proteção e a e 
dinâmicas de saúde/sofrimento mental relativos ao período pandêmico a partir 
da identificação de fatores estressantes mais comuns ao período , a saber, os 
sintomas do espectro da Ansiedade e da Depressão; porém também aqueles 
chamados de conflitos relacionais psicossociais (separações, dificuldade de se 
relacionar com o outro, irritabilidade dada nas relações). 

  

http://lattes.cnpq.br/6426262182600997
http://lattes.cnpq.br/4377783025025926
http://lattes.cnpq.br/2547562131527998
http://lattes.cnpq.br/7756198301806917
http://lattes.cnpq.br/9996127029091398
http://lattes.cnpq.br/5347501691947405
http://lattes.cnpq.br/0315847847144479
http://lattes.cnpq.br/5630909005304932


PROGRAMAÇÃO ADM 2020 

21/10/2020 (QUARTA) 

HORÁRIO 
INICIAL 

HORÁRIO 
FINAL 

EVENTO FACILITADORES OBJETIVOS DO EVENTO 

9h 11h  
Roda de Conversa:  

“As Novas Fronteiras do 
Gênero” 

Debatedoras:  
Prof. Dra. Maria Santana Ferreira dos 

Santos Milhomem 
(UFT) 

http://lattes.cnpq.br/1856156107385873  
 

Leila Rejeane Dobis Grik 
(SICREDI) 

 
 

Mediadora: 
 Prof. Dra. Sirlei Moletta 

(UEPG) 
http://lattes.cnpq.br/1521800485229829  

Objetivos da Roda de Conversa: 
- Conhecer os alcances e limitações das carreiras de mulheres executivas no 
Brasil; 
- Levantar novas abordagens na estruturação de carreiras para mulheres no 
Brasil; 
- Exemplificar como organizações estão tratando a inserção das mulheres nos 
quadros de colaboradores no Brasil;  
- Indicar os desafios da carreira das mulheres nas organizações. 

10h 11h30min 

Mesa Redonda: 
“Transição de uma 

Economia Linear para uma 
Economia Circular” 

Debatedores: 
Prof. Dra. Patricia Guarnieri 

(UnB) 
http://lattes.cnpq.br/7909091619260597 

 
Prof. Me. Jorge Alfredo Streit 

(UnB) 
http://lattes.cnpq.br/8015635120323869 

 
 Mediador:  

Prof. Dr. Juvancir da Silva 
(UEPG) 

http://lattes.cnpq.br/2547562131527998  

Objetivos da Mesa Redonda: 
Discutir as principais estratégias e caminhos para a transição de uma economia 

linear para uma economia circular. 
A transição da economia linear para a economia circular já é realidade em países 
desenvolvidos, como por exemplo os membros da Comunidade Europeia, mas 
ainda está apenas no campo da discussão em países em desenvolvimento como 
o Brasil. Discutir caminhos e estratégias para conduzir a transição para modelos 
mais sustentáveis, mais do que uma tendência  é uma necessidade.  

14h 17h 

Roda de Conversa: 
“Fronteiras entre as 
gerações: desafios e 

oportunidades para a 
Gestão de Pessoas” 

Prof. Me. Kaique Bento  
(MACKENZIE - SP) 

http://lattes.cnpq.br/0159181694024505  
 

Prof. Ma. Virginia Spinassé 
(AESGA - GARANHUNS/PE) 

http://lattes.cnpq.br/0805114113582050  

Objetivos da Roda de Conversa: 
A idade não é um critério definidor do envelhecimento. Da mesma forma, o 

conhecimento não está cronologicamente ligado a uma fase específica da vida.  
A partir dessas premissas, além de discutir as barreiras e desafios inerentes a tais 
temas, essa Roda de Conversa irá abordar a aprendizagem intergeracional como 
uma ferramenta para partilha de conhecimentos entre indivíduos com idades 
diferentes, destacando como os aspectos de reciprocidade e parceria podem ser 
capazes de gerar integração, novos conhecimentos e compartilhamento de 
valores e competências em prol do desenvolvimento individual e organizacional. 

http://lattes.cnpq.br/1856156107385873
http://lattes.cnpq.br/1521800485229829
http://lattes.cnpq.br/8015635120323869
http://lattes.cnpq.br/2547562131527998
http://lattes.cnpq.br/0159181694024505
http://lattes.cnpq.br/0805114113582050


15h 17h 

Mesa Redonda:  
“Educación superior en 

línea: Una mirada desde las 
trincheras 

Latinoamericanas” 
 

“Online Higher Education: A 
view from the Latin 
American Trenches” 

Dr. Jorge Arenas 
Universidad de Sevilla  

(Espanha)  
 

Dr. Luis Camacho  
State University of New York  

(Estados Unidos) 
 

Dra. Elizabeth Grandón  
Universidad del Biobío  

(Chile)  
  

Prof. Ph.D Ari Melo Mariano 
Universidade de Brasília  

(Brasil) 
 

Dr. Felipe Machorro  
Universidad de las Americas  

(México) 
 

Dr. Jorge Alfaro 
Universidad Católica del Norte  

(Chile)  
 

Dr. Patricio Ramírez 
Universidad Católica del Norte  

(Chile)  
 

Dr. Cristian Salazar 
Universidad Austral de Chile  

(Chile)  
 

Msc. Ing. Alberto Ayaviri 
Universidad Mayor, Real e Pontificia de 

San Francisco Xavier de Chuquisaca  
(Bolívia) 

 
Msc. Ing. Carolina Rojas 

Universidad Católica del Norte  
(Chile) 

Objetivos de la Mesa Redonda: 
La educación superior sufre la pandemia covid-19 de distinta manera en 

Latinoamérica, sin embargo, los problemas asociados a la escasa disponibilidad 
de recursos y la ausencia de lineamientos generales para realizar docencia 

superior a distancia une estas disímiles realidades. En este contexto, deseamos 
profundizar desde la experiencia de primera línea de profesores universitarios 

de diversos países latinoamericanos las lecciones aprendidas, los éxitos, los 
fracasos y las proyecciones de futuro. 

En un espacio virtual se realizará una ronda de intervenciones y luego se 
contestarán las preguntas de los asistentes. Los panelistas son de México, Chile, 
Paraguay, Bolivia y Brasil. 



19h 20h Prêmio Professor Sérgio Escorsim: Divulgação dos artigos premiados 

20h 21h45min 

Painel:  
“Mirando no Amanhã: 

possíveis caminhos, novos 
desafios, novas 
oportunidades.” 

 Prof. Ph.D Ari Melo Mariano 
(UnB) 

http://lattes.cnpq.br/1289549574963790 

Objetivos do Painel: 
- Refletir a respeito das mudanças ocorridas;  
- Apresentar como o coronavírus impactou o mercado e a sociedade como um 
todo; 
- Exibir quais serão as novas tendências e como os empreendedores, 
empresários e demais pessoas físicas ou jurídicas podem aproveitá-las. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1289549574963790

