apresenta:

FAÇA SUA
INSCRIÇÃO:
https://www.sympla.com.br/mostra-de-profissoes-2020__998428

COMO ACESSAR:
As atividades de abertura e de encerramento serão
transmitidas pelo Youtube.
O link para
Programação.
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logo
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seguir,

na

Para acessar as demais atividades, você só precisa
procurar na Programação a apresentação que você
quer participar e clicar no respectivo link.
Caso você tenha realizado o cadastro com o e-mail
institucional do Nacional, basta clicar no link e
acessar o Meet. Caso a sua inscrição tenha sido
realizada com outro tipo de e-mail, clique no link e
aguarde a liberação.

PROGRAMAÇÃO
COMPLETA
ABERTURA
8:20h às 8:50h
“Rupturas Paradigmáticas e novas interfaces
entre profissão e trabalho”
https://www.youtube.com/watch?v=ePm5m31Ur_A&feature=youtu.be

Claudio Sassaki - Cofundador e CEO da Geekie, empresa
referência em educação inovadora no Brasil. Nos últimos oito
anos, tem atuado com estudantes e educadores no desenvolvimento de iniciativas inovadoras que potencializam a aprendizagem. Sassaki é graduado em arquitetura pela USP e mestre
em educação pela universidade de Stanford. Entre outros
reconhecimentos, recebeu os títulos de Empreendedor Global
Endeavor, Empreendedor do ano pela Ernst Young, Empreendedor social pela Fundação Schwab e Innovation Fellow pela
Wired Magazine. Já como speaker teve a oportunidade de
contribuir para eventos como o Fórum Econômico Mundial, a
conferência global de educação de Harvard, SXWEdu, Citizen
Education e TEDx. Ele ama esportes e vive em São Paulo com
sua esposa e quatro filhos.

RODADAS
1ª RODADA
9h às 10h:
“Tour Medicina UFU”
SALA A

https://meet.google.com/ahk-ymih-czp
João Victor Aguiar - Estudante de Medicina do sexto período
da Universidade Federal de Uberlândia, integrante do Diretório
Acadêmico Dr. Domingos Pimentel de Ulhôa, integrante das
Ligas Acadêmicas de Inovação em saúde e de Neurologia e
Neurocirurgia. Fundador do Podcast de saúde Medify.
Amanda Paula Flores - Técnica em Química pela UFMG e
estudante de Medicina, participa da Liga Acadêmica de Clínica
Médica, ex-coordenadora discente da Liga Acadêmica de
Transplante de Órgãos e está envolvida em vários projetos de
pesquisa e extensão, como o Medify.

“Olhares para a saúde mental - percursos em Psicologia
e Psiquiatria”
SALA B
https://meet.google.com/bzm-kqtq-dtu
Érica Bonganhi de Bem - Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia; 2015-2016: Bolsista no Programa
Ciência sem Fronteiras (Graduação Sanduíche) para o programa de Neurociências da Vrije Universiteit Amsterdam; 2019 até
o presente: Residência Médica em Psiquiatria no Instituto
Municipal Philippe Pinel no Rio de Janeiro.
Andressa Fonseca Felice de Oliveira - Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, Especialista em
Saúde e Trabalho (HC-FMUSP) e Mestranda em Processos
Psicossociais em Saúde e Educação (UFU).
Atualmente atua como psicóloga clínica atendendo adolescentes e adultos, a partir de uma postura construcionista social.

RODADAS
1ª RODADA
9h às 10h:
“Metamorfose Profissional”
SALA C
https://meet.google.com/usx-ppca-rhn
Bea Rigolon - Administradora e publicitária por formação e
Designer por paixão. Depois de muitas mudanças profissionais,
hoje trabalha na área de Comunicação em Tecnologia do Itaú
Unibanco.
Josimar Barros - Roteirista, publicitário e especialista em
comunicação corporativa. Passou por muitos lugares na vida
até se reencontrar na paixão por escrever. Hoje, é gestor da
área de conteúdo de uma agência de comunicação.

“Carreira na Agilidade”
SALA D
https://meet.google.com/yia-nkuz-esk
Thaís Rigolon é Scrum Master da startup JOTA, fundadora do
podcast Agile Girls e Staff Member da comunidade Mulheres
Agilistas. Pós-graduada em Mídia, Informação e Cultura pela
ECA-USP. Trabalhou como consultora de projetos para grandes
empresas com forte atuação na área de Governança e Tecnologia, sendo responsável pela coordenação de equipes multidisciplinares de produtos de desenvolvimento de software.
Também é coautora nos livros "Jornada do Ágil Escalado" e
"Jornada do Conhecimento" da comunidade Jornada Colaborativa, que serão lançados em breve.

“Atuação de Biólogos na conservação do Rio Uberabinha”
SALA E
https://meet.google.com/zfh-qsuk-wix
Gustavo Bernardino Malacco da Silva Biólogo formado pela
UFU, mestre em Engenharia Florestal pela Federal de Lavras,
ambientalista e ativista social na defesa de cidades mais
inteligentes e sustentáveis.

RODADAS
1ª RODADA
9h às 10h:
“Ciências sociais e ferramentas digitais”
SALA F
https://meet.google.com/bbo-uvjf-nqo
Heitor Caixeta Mesquita - Bacharel em Relações Internacionais pela
UnB, Heitor Caixeta passou por experiências em diversos órgãos
públicos. Foi estagiário na Divisão de Organizações Econômicas
Internacionais do MRE, articulador do projeto de cooperação jurídica no Mercosul (REDPO) da Defensoria Pública da União e Assessor
Parlamentar para deputados do PSD-GO. Hoje, Heitor é Trainee de
Gestão Pública da Rede do Vetor Brasil, participando de projetos
nas áreas de Estatística e Transformação Digital na Secretaria de
Planejamento do Estado de Alagoas.
Izabel Antunes Guarda Faez é Economista, formada pela FEA-USP
em 2018. Ao longo da graduação realizou estágios no setor público,
na prefeitura de São Paulo, e no setor privado nas principais consultorias econômicas do país, como Boa Vista SCPC e LCA Consultores, na qual foi estagiária e analista júnior. Desde o início da vida
profissional, trabalhou com análise de dados, indicadores econômicos e sociais, como: índices de preço, desemprego, produção industrial, agropecuária, entre outros. Atualmente atua na Secretaria de
Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, na Superintendência de Produção da Informação e do Conhecimento. Com a
equipe de estatística, é responsável pela extração, tratamento e
visualização de dados socioeconômicos do estado, auxiliando os
gestores públicos a tomarem decisões bem embasadas.

“A era das cirurgias robóticas”
SALA G
https://meet.google.com/vak-gkkn-rzp?hs=146
Marnay Helbo de Carvalho fez Medicina pela Universidade Federal do
Triângulo Mineiro, residência em Cirurgia Geral na UFU, posteriormente
residência em cirurgia do aparelho Digestivo – Instituto Zilberstein, SP.
Continuou a carreira acadêmica fazendo Mestrado na USP - Departamento de Gastroenterologia, recebeu uma bolsa por mérito nos EUA, na
Faculdade American College of Surgeons (USA), especializou-se em
Cirurgia Robótica, pelo Intuitive Surgical Atlanta. Doutorando em Gastroenterologia na USP. É Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia
Digestiva, Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica e Membro da Sociedade Brasileira de Videocirurgia.

RODADAS
2º RODADA
10h30 às 11h30:
“Não é só uma olhadinha! As diferentes interfaces
da odontologia e carreiras disruptivas”
SALA A
https://meet.google.com/ahk-ymih-czp
Hellen Cristina Batista Souza - Bacharelado em Odontologia - UFU - 2010;
Especialista em Ortodontia - FUNORTE- 2017; Licenciatura em Teatro UFU - 2017; Pós Graduação em Harmonização Orofacial - Cursos Livres 2016/2020
Mestrado em artes cênicas - UFU- em andamento.

Lísia Rocha - De Monitora de educação física a professora de computação,
graduou-se em Odontologia há 25 anos pela UFU. Especializou-se em
Ortopedia Funcional dos Maxilares e Ortodontia.
Proprietária da INOVATI CARE- Primeira clínica totalmente sustentável de
Uberlândia. Uma das autoras do livro: Mulheres Empreendedoras de Alta
Performance de Minas Gerais.
Além disso, atende desde gestantes – pré-natal odontológico, desenvolvimento de face e oclusão a alinhadores estéticos Invisalign, odontologia
esportiva, e distúrbios de ATM, ronco, apneia, bruxismo, dores de cabeça.

“Cursos e Carreiras da Universidade da
Beira Interior - Portugal”
SALA B
https://meet.google.com/bzm-kqtq-dtu
Nuno Filipe Pinto Barata - Licenciado em Ciências da Comunicação. Colaborador do Gabinete de Relações Públicas da UBI.
Representação da UBI em Certames e Feiras de Orientação Escolar e Emprego. Apoia no acolhimento a visitantes em eventos
organizados: UBI Experiências; Os dias de UBI júnior; Universidade
de Inverno e Universidade de Verão.
Professor João Canavilhas – Vice-Reitor da Vice-Reitoria Áreas de
Ensino, Internacionalização e Saídas Profissionais. Responsável
pelo GISP - Gabinete de Internacionalização e Saídas Profissionais.
Docente do Departamento de Comunicação, Filosofia e Política.

RODADAS
2º RODADA
10h30 às 11h30:
Transitando entre o tradicionalismo da Medicina
e uma abordagem mais integrativa”
SALA C
https://meet.google.com/usx-ppca-rhn
Marcela Menezes é Graduada em Medicina pela Universidade
Federal de Uberlândia, com Residência Médica em Infectologia, pós-graduação em Medicina Integrativa - UNIUBE.
Também possui formação em Medicina Funcional, Ortomolecular e Fisiologia Hormonal.

“O Homem e o tempo: uma conversa sobre História
e Antropologia”
SALA D
https://meet.google.com/yia-nkuz-esk
Matheus de Andrade - Graduando em História pela Universidade de
São Paulo (USP), atualmente é Assistente de Pesquisa da equipe de
Curadoria do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
(MASP). Em 2016, ingressou na área cultural, quando passou a
integrar a equipe de Planejamento e Ação Cultural da Biblioteca
Municipal Mário de Andrade – a segunda maior biblioteca do Brasil,
localizada na capital paulista. Já no MASP, trabalhou em inúmeras
exposições, dentre elas Tarsila Popular e Histórias das mulheres,
Histórias feministas, em 2019 – ocasiões em que também publicou
textos nos catálogos das mostras.
Gustavo Aires é graduando em Ciências Sociais pela USP. Atualmente é analista de comunicação e dados no Projeto "Garantia de Direitos Humanos aos povos Guarani e Kaiowá". Estagiou no Instituto
DataFolha e no Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo,
possui experiência de pesquisa nas áreas de antropologia urbana e
da religião por meio de bolsas de Iniciação Científica no país e no
exterior, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP).

RODADAS
2º RODADA
10h30 às 11h30:
“Os Caminhos do Direito: Profissão, Carreira e Mercado
de Trabalho”
SALA E
https://meet.google.com/zfh-qsuk-wix
Marina Goulart - Graduada em Direito pela Universidade Federal de
Uberlândia. Pós-graduanda em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET). Extensão em Tributação da Economia
Digital e Internet e em Contabilidade e Finanças para Inovação, ambas
pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
(FIPECAFI). Advogada tributarista.
Alexandre Walmott Borges - Graduado em Direito pela Universidade
Federal de Santa Catarina (1994), especialista em História e Filosofia da
Ciência, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina
(1996) e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina
(2002). Doutor em História pela Universidade Federal de Uberlândia UFU (2019). Atualmente é professor dos programas de pós-graduação,
mestrado em Direito, da Universidade Federal de Uberlândia - UFU, e
da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP.
Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Autônoma de
Barcelona.

“Caminhos Empreendedores na carreira de Medicina”
SALA F
https://meet.google.com/bbo-uvjf-nqo
Roberto Botelho é médico cardiologista, pela Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro (Uberaba), Doutor em Ciências
pela USP/SP, Certificado em pesquisa clínica pelo PPCR/Harvard, Presidente da Fundação Adib Jatene, Presidente do
Uberlândia Medical Center e Cofundador da CONEXA, plataforma de Telemedicina.

RODADAS
2º RODADA
10h30 às 11h30:
“O ensino de Astronomia como possibilidade profissional”
SALA G
https://meet.google.com/vak-gkkn-rzp?hs=146
Telma Fernandes é licenciada em Ciências Biológicas, especialista em Ensino de Ciências e mestre em Educação pela UFU.
Doutora em Educação para a Ciência pela UNESP. Realizou
Doutorado-Sanduíche na Università La Sapienza di Roma
(Itália), onde desenvolveu estudos relacionados ao Ensino de
Ciências, Didática da Astronomia e Formação de Professores.
Atua como Professora Colaboradora no Curso de Extensão
para Formação Docente em Astronomia: “O Diário do Céu –
Introdução à Didática da Astronomia para Professores da
Educação Básica”, UNESP. É membro do Grupo de Pesquisa
em Ensino de Ciências (GPEC) da Faculdade de Ciências da
UNESP - Campus Bauru, interessando-se por temas relacionados ao Ensino de Ciências, com ênfase em Didática da Astronomia, envolvendo questões relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à formação inicial e contínua de professores.
Cleberson Cavalcante - Licenciado em Ciências, com Habilitação Plena em Química, pela USC/Bauru. Mestre em Educação para a Ciência pela Faculdade de Ciências da UNESP Campus Bauru – SP e doutorando pela mesma instituição.
Membro do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências (GPEC)
UNESP - Campus Bauru, interessando-se por temas relacionados ao Ensino de Ciências, com ênfase em Didática da Astronomia, envolvendo questões relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à formação inicial e contínua de professores. Atua
como Professor Colaborador no Curso de Extensão para
Formação Docente em Astronomia: “O Diário do Céu – Introdução à Didática da Astronomia para Professores da Educação
Básica”, UNESP. É professor da Secretaria Estadual da Educação do Estado de São Paulo, desde 2004, estando como
Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico (PCNP), da
Diretoria da Educação de Bauru-SP, desde 2018.

RODADAS
3º RODADA
14h às 15h
“Quem não se comunica, se trumbica!”
SALA A
https://meet.google.com/ahk-ymih-czp
Lúrian Leite é formada em Letras pela UFU. Foi professora de
Língua Portuguesa e Literatura nos ensinos fundamental e
médio por 5 anos - passando pela educação prisional e rede
particular. Hoje, atua como redatora e criadora de conteúdo
para artistas e festivais.
Lucas Veiga é escritor, compositor e roteirista. Antigo menino
arteiro que se tornou menino artista. Foi por ir com muita sede
ao pote das histórias que aprendeu a contá-las.

“O profissional 4.0: Uma reflexão sobre carreira e profissão
em tempos de mudanças contínuas.”
SALA B
https://meet.google.com/bzm-kqtq-dtu
Elton Moraes Consultor Sênior na Mercer, Doutor em Psicologia pela
UMES-SP com imersão em analytics na Judge Business School - University of Cambridge – UK, Mestre em Psicologia pela UFU, Especialista em
Gestão Estratégica de Pessoas e Psicólogo. Atuou como market leader
em consultorias como Korn Ferry International e Hay Group, ocupou
cargos estratégicos em empresas como Magazine Luiza, Sotreq Caterpillar e Grupo Algar. Leciona em prestigiadas instituições de ensino como
INSPER e FGV, focado em temas como people analytics, liderança, carreira e remuneração. O terceiro maior HR Influencer do Brasil e Top 100 pelo
GOintegro.
Flávia Leão Graduada em Psicologia na Universidade Estadual de Londrina; Pós-graduada pela FGV – MBA em Gestão Empresarial; Mestrado em
Psicologia do Desenvolvimento Humano pela Universidade de Londres;
Doutoranda e Assistente de pesquisa do Centro Cochrane na USP; Responsável pela área de Headhunting do Grupo MBA Empresarial; atuou
como Senior Principal na Korn Ferry, sendo responsável pela área de
desenvolvimento de lideranças e estratégia de talentos; e atualmente atua
como Brazil Office Manager da Russel Reynolds Associates.

RODADAS
3º RODADA
14h às 15h
“Profissões ‘impensáveis’”
SALA C
https://meet.google.com/usx-ppca-rhn
Marina Grossi Tollendall - Sou astróloga, consteladora familiar,
empreendedora e apaixonada por tudo que envolva autoconhecimento.
Naíma Alves Silveira - Graduada pela UNIMINAS em Pedagogia. DOULA atuante na rede particular e pública de Uberlândia
desde 2016. Facilitadora nos cursos de formação de doulas:
em 2018, pelo Grupo Materna, em 2019, pelo VIR A SER. Organizadora e facilitadora do Curso de Doulas para Mulheres da
Comunidade pelo Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão
Carneiro – SPDM, na cidade de Uberlândia, onde também
coordena um Projeto de Doulas voluntárias.
Bianca Nogueira Mota Tenho 19 anos e sou tatuadora e adoradora de artes, que ama marcar as pessoas de um jeito especial,
literalmente

“Engenhando a vida e iluminando histórias”
SALA E
https://meet.google.com/zfh-qsuk-wix
Gustavo Malagoli Buiatti é fundador e diretor de tecnologia e
desenvolvimento de negócios da ALSOL Energias Renováveis S/A.
Possui diversas patentes concedidas no âmbito de aplicações
fotovoltaicas com conexão à rede elétrica (Mitsubishi Electric,
França/Japão, 2008-2011), foi o responsável técnico pelo projeto
básico, executivo e execução do primeiro sistema de geração
distribuída (fotovoltaico) conectado à rede elétrica no Brasil,
enquadrado pela REN482/ANEEL de 17/04/2012. Engenheiro
Eletricista com ênfase em Eletrotécnica pela UFU (2002) e doutor
em Dispositivos Eletrônicos a Semicondutores pelo Politecnico di
Torino, Italia (2005). Realizou pós-doutorado entre 2006 e 2008
junto à Alstom Transport (França) em colaboração com a Universidade de Coimbra (Portugal), na área de manutenção preditiva e
diagnóstico de veículos elétricos (Predictive Maintenance and
Diagnostics of Railway Power Trains).

RODADAS
3º RODADA
14h às 15h
“Sou do Rock, sou atleta, sou missionária:
mas também somos médicos”
SALA D
https://meet.google.com/yia-nkuz-esk
Marcus Vinaud, formado em Medicina pela UFU e residente em Anestesiologia pelo Hospital Santa Genoveva. Guitarrista e músico, trabalhou com diversas bandas e artistas da região, incluindo a banda
Venosa. Dividiu palco com o lendário guitarrista Kiko Loureiro, em
2008. Foi eleito por votação popular o melhor guitarrista de metal dos
anos de 2012 a 2014 pelo Fórum Cifra Club - maior fórum de música
da América Latina - e também ganhou o prêmio London Music
Awards de melhor guitarrista da casa, em 2012. Em 2018, levou sua
apresentação de guitarra instrumental até Nova York, nos Estados
Unidos, no famoso pub Broadway Dive.
Rodrigo Penha de Almeida é atleta em todo seu tempo livre; adora
esportes. Graduou-se pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU,
fez residência em clínica médica pela USP, é cardiologista pelo InCor,
mestre pela Universidade Fedederal de Uberlândia, fez Pós-graduação
em Pesquisa Clínica pela Harvard Medical School, hoje atua no Departamento de Cardiologia na UFU como Cardiologista e Intervencionista.
Profa. Dra. Juliana Pontes Pinto Freitas, médica Intensivista Pediátrica, mestre e doutora pela UFU, professora de Pediatria da Faculdade
de Medicina do Centro Universitário IMEPAC. Fundadora e voluntária
da ONG Missão África.

“O dinamismo do trabalho em grandes corporações”
SALA F
https://meet.google.com/bbo-uvjf-nqo
Caíque Ferreira - Tenho 25 anos, sou Bacharel em Ciência e Tecnologia pela
Universidade Federal de São Paulo, atuo como analista de suporte na Embraer. Minhas principais atividades são a gestão de projetos e o suporte aos
dispositivos de treinamento. Acredito que o maior desafio de se trabalhar em
uma área diferente daquela que você se formou é transformar o conhecimento adquirido na facilidade para um conhecimento aplicável nas atividades
que você desenvolverá!
Paula Miziara - Tenho 37 anos, sou formada em Engenharia de Produção pela
Universidade Federal de São Carlos, sou mestre em Engenharia Aeronáutica
e Mecânica pelo ITA, atuo como Gerente de Projetos na Embraer há mais de
10 anos. Na Embraer, minha principal atividade é a gestão de projetos de
dispositivos de treinamento.

RODADAS
3º RODADA
14h às 15h
“Pesquisa e ativismo nas Relações Internacionais”
SALA G
https://meet.google.com/vak-gkkn-rzp?hs=146
Heloisa Gama - participa do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação de Trabalho Escravo do
Rio de Janeiro. Pesquisadora sênior no Centro de Pesquisa em
Escravidão Contemporânea, do Think Tank BRICS Policy
Center (PUC-Rio). Produziu um documentário sobre o impacto
do trabalho escravo na pecuária brasileira (Mãos à Carne).
Possui Mestrado Profissional em Análise e Gestão de Políticas
Internacionais pelo MAPI (PUC-Rio) e faz pós-graduação “latu
sensu” em Direito Internacional Aplicado, oferecido pela
EBRADI. Cofundadora do Instituto Migração, Gênero e Raça
(I-MiGRa). O I-MiGRa desenvolve projetos nas áreas de educação, pesquisa e incidência política nos eixos temáticos de
migração, gênero e raça.
Camila Jardim é graduada em Relações Internacionais pela
UFU, Mestre pela UnB e Doutoranda pela PUC-Rio. É pesquisadora no BRICS Policy Center na área de Cooperação para o
Desenvolvimento Internacional e Cooperação Sul-Sul, participou de projetos de pesquisa para órgãos da ONU e governos,
como do Reino Unido, em parceria com instituições como o
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Pesquisadora do NeST (Network of Southern Think-Tanks), também foi
professora assistente no Mestrado de Análise de Políticas
Públicas – MAPI (PUC-Rio) e na graduação em Relações
Internacionais. Foi pesquisadora visitante no Research and
Information System for Developing Countries (RIS), think-tank
indiano, com bolsa concedida pelo Ministério das Relações
Exteriores da Índia, desenvolvendo pesquisa sobre o IBAS
(Índia, Brasil e África do Sul). Além de pesquisadora na área da
Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, trabalha
em sua tese de doutorado com Psicanálise e Pós-colonialismo,
buscando entender o momento político atual de guinada à
extrema direita no Brasil e no mundo.

RODADAS
4º RODADA
15h30 às 16h30:
“Quadrinhos e Jogos, Encontrando Sucesso
em Carreiras Incomuns”
SALA A
https://meet.google.com/ahk-ymih-czp
Gabriel Dechichi é formado em Engenharia Mecatrônica pela
UFU e hoje trabalha como Programador de Jogos no Canadá.
No Brasil, Gabriel liderou o time de desenvolvimento do
Sniper3D, um jogo mobile com mais de 100 milhões de downloads e 50 mil usuários diários
Max Andrade é quadrinista desde 2008, e nesses mais de 12
anos fez aproximadamente 1600 páginas, em mais de 20
publicações diferentes. Ganhou prêmios no Brasil e Japão.

“A pluralidade de caminhos entre o "eu" e o mercado
de trabalho”
SALA B
https://meet.google.com/bzm-kqtq-dtu
Tássia Trajano é professora de inglês, coordenadora acadêmica, escritora e gerente de projetos. Começou a dar aulas aos 16
anos de idade e é apaixonada por aprender. Possui certificações internacionais, duas graduações (em Letras - UERJ e
Marketing - Uninter) e é pós-graduanda em Gerenciamento de
Projetos.
Luis Miguel Branco é sócio-fundador e Diretor Financeiro da
Kepler Centro de Ensino, uma escola de cursos profissionalizantes que criou em 2015 com seu irmão. É formado em
técnico em mecânica e também concluiu o técnico em Robótica no Canadá, onde reside atualmente.

RODADAS
4º RODADA
15h30 às 16h30:
“Mercado artístico durante e pós-pandemia”
SALA C
https://meet.google.com/usx-ppca-rhn
Rafael Delgado - Ator e Roteirista; Formado pelo curso profissionalizante de artes dramáticas Nu Espaço. Formado em
Bacharelado em Atuação Cênica na UNIRIO.
Thayla Luz tem 22 anos, é Bacharel em Artes Cênicas na CAL,
fez curso profissionalizante de atores Nu Espaço, estudou na
Escola de Música Villa Lobos, atuou com dublagens no BeckStudios. Atuou como atriz de teatro, séries e novela em: Rockstory, Carnificina, Publicitários, As Five. É apresentadora do
canal do Youtube com "Cinéfilos Anônimos".

“Desvendando os bastidores do Jornalismo:
Profissão e Carreira”
SALA D
https://meet.google.com/yia-nkuz-esk
Bárbara Sousa Almeida - Formada em Comunicação Social - Jornalismo pelo
Pitágoras. Jornalista multimídia com experiência na área de tecnologia, mídias
sociais, produção de conteúdo, marketing, eventos, assessoria de comunicação,
produção e reportagens. Experiência em SEO e Google Analytics. Atua como
produtora de reportagens pela TV Integração - afiliada Globo. Trabalhou como
jornalista do G1 - O Portal de Notícias da Globo e do Globo Esporte.com; e contribuiu em editorias de Ciência e Saúde, Economia, Política, Educação, Esporte, Gerais,
Policial no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba dos sites da afiliada Globo. Trabalha
como freelancer como produtora de conteúdo de pós-eventos das rádios Cultura
FM e Mix FM em Uberlândia, além da revista e portal Integra. Premiada com melhor
matéria de afiliadas Globo em 2015 e melhor conteúdo online em 2017.
Vanessa Carlos é jornalista com 20 anos de experiência em televisão, internet,
comunicação empresarial, rádio e revista. É graduada em Comunicação Social Jornalismo pelo Centro Universitário do Triângulo, cursou três períodos de Letras
na Universidade Federal de Uberlândia e trabalha na TV Integração desde 2001. Foi
repórter no portal de notícias Megaminas.com, analista de Comunicação na emissora e foi produtora e repórter. Trabalhou na rádio Cultura FM e foi colunista da revista
Integra Minas. Atualmente é editora e apresentadora do MG1, telejornal do meio dia
da TV Integração.

RODADAS
4º RODADA
15h30 às 16h30:
“SQUAD VOCACIONAL”
SALA F
https://meet.google.com/bbo-uvjf-nqo
Nossas estudantes: Ivana Matos, Julia Lobato da Silva, Ana
Julia Dias, Isabela Borges Parreira, Maria Fernanda Tannús
Narduchi de Alvarenga e Anna Laura Previto Rosa Machado
apresentarão seu projeto da disciplina INOVANAÇA sobre
escolhas profissionais!

“A Vivência Universitária: Relatos de experiências
de estudantes da graduação”
SALA E
https://meet.google.com/zfh-qsuk-wix
Luísa Anselmo - Graduanda do Curso de Filosofia da Universidade
Federal de Uberlândia; atuação em produção cultural na Diretoria Cultural da UFU, representante discente do Centro Acadêmico da Filosofia,
representante discente da Comissão da Mulher da Filosofia, Integrante
do Coletivo FilôMinas.
Dermes Nogueira Neto - Graduando do Curso de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia; Bolsista do Programa de Educação Tutorial
(PET)-MEC/UFU, ex-membro do Diretório Acadêmico dos Estudantes de
Geografia, monitor por 2 semestres consecutivos em Cartografia e
Geografia Rural, participante de atividades de extensão e de lazer, como
bateria universitária, atlética acadêmica e equipe de Cheerleading.
Pedro Henrique Azevedo - Graduando em Direito pela Universidade
Federal de Uberlândia. Atualmente desenvolve iniciação científica em
Filosofia do Direito. Membro do Polemos, grupo de estudo e pesquisa
em Política, Imaginação e Futuro, membro do Brasil Ralé, companhia de
arte independente, amadora e interdisciplinar de Uberlândia-MG,
membro do Diretório Acadêmico XXI de Abril da Faculdade de Direito
Prof. Jacy de Assis.
Ana Júlia de Oliveira Cerveira - Graduanda do Curso de Psicologia da
USP de Ribeirão Preto. Atualmente pesquisa sobre memória em iniciação científica. Membro do Centro Estudantil de Psicologia, no qual ajuda
a representar os alunos do curso e a organizar eventos anuais como a
Semana da Psicologia e o Workshop de Psicologia para os vestibulandos. Também é membro da recém-criada Liga estudantil de terapias
cognitivo-comportamentais da USP/RP.

RODADAS
4º RODADA
15h30 às 16h30:
“Trade e Mercado Financeiro”
SALA G
https://meet.google.com/vak-gkkn-rzp?hs=146
Éder Santos, educador e investidor no mercado de capitais.
Possui mais de 8 anos de experiência com mercado financeiro,
ensinou mais de 200 alunos, acompanha diariamente mais de
1300 pessoas com suporte sobre investimentos. Sócio-fundador da Eduk4 Escola de Investimentos, parceiro da maior
plataforma de negociação do Brasil, a Tryd Trader, e de uma
das maiores corretoras do Brasil, a Nova Futura Investimentos.

RODADAS
5º RODADA
17h às 18h:
“A vida universitária na UNICAMP”
SALA A
https://meet.google.com/ahk-ymih-czp
José Alves de Freitas Neto é livre-docente do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da UNICAMP. É graduado
e mestre em Filosofia, doutor em História pela USP e Pós-doutor no Institute of Latin America Studies (ILAS) da Columbia
University em Nova York. É pesquisador na área de História da
América. Autor de livros didáticos e de artigos sobre cultura,
política e ensino. Foi coordenador de graduação, de pós-graduação e chefe do Departamento de História. Desde 2017 é
diretor da COMVEST, responsável pelos vestibulares da UNICAMP.

“Tour Virtual pela UNIVERSITY CANADA WEST um diálogo
sobre graduar-se e trabalhar no Canadá”
SALA B
https://meet.google.com/bzm-kqtq-dtu
Ilie Soloviov é fundador e CEO da empresa Seawall Education
Consulting Inc, atuou também no banco de investimento
Canaccord Genuit, na McCrea & Associates – Legal Assistant,
na Barclays Capital PLC. É pós-graduado em Gerenciamento
de Projeto na University of British Columbia - Vancouver –
Canada e Bacharel em direito pela UniFMU, São Paulo.
Nina Schulz é gerente de contas para agentes internacionais
na University Canada West, atuou com consultoria para Imigração e Educação pela Uvanu International. É Bacharel em
Direito pela Universidade Regional de Blumenau – FURB,
pós-graduada em North American Business – Capilano University, diploma em hotelaria pela Vancouver Community College.

RODADAS
5º RODADA
17h às 18h:
“Uma Construção se faz com quantas mãos?”
SALA C
https://meet.google.com/usx-ppca-rhn
Edinardo Rodrigues Lucas - Graduado em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade Federal de Uberlândia (2008),
especialização em Gestão Pública Municipal pela Universidade
Estadual de Goiás (2012) e mestrado pelo Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade da Faculdade de Artes Visuais da
Universidade Federal de Goiás (2016). É professor no curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás.
Tem experiência na área de Planejamento Urbano e Regional,
atuando principalmente nos seguintes temas: habitação de
interesse social, planos de habitação, planos diretores participativos, cidade e cultura.
Aurea Eliana Felicio de Biaggi - Graduada pela Universidade
Federal de Uberlândia em Decoração; Pós-Graduada pela
Universidade Castelo Branco em Iluminação e Paisagismo.
Atua desde 1992 na área de Design de Interiores e paisagismo
(residencial, consultórios e corporativo). Participou da Mostra
Casa Cor Triângulo Mineiro - Edições 2001, 2002, 2003, 2004 e
2005, Mostra Casa Decór - Edição 2000 e Mostra Casa Interior
- Edição 1996.
Cássia Regina Martins - Sócio-diretora da empresa PDCA
Engenharia e Construções Ltda. Diretora Administrativa do
processo de Qualidade do certificado ISO 9001 em 1998 no
Brasil. Formação em Engenharia Civil na Universidade Federal
de Uberlândia, em 1988. Pós-graduação – MBA em Gestão
Empresarial pela FGV. Vem atuando junto a organizações
nacionais e multinacionais, entre elas: Grupo Algar, PricewaterhouseCoopers, Snaidero Engineering, Polo Moveleiro –
Bravo Ind. e Com. de Móveis S/A, Peixoto Com. Imp. Ltda,
Martins Com. Serv. Dist. S/A, Arcom S/A, Monsanto do Brasil
Ltda e Grupo Ma Shou Tao. Atua mais de 32 anos no mercado
de construção civil, como Engenheira de Planejamento e
Controle de obras, sendo gerenciadora de projetos e obras de
empresas multinacionais.

RODADAS
5º RODADA
17h às 18h:
“Não é só cão e nem só gato, tem muitos bichos
dentro deste mato!”
SALA D
https://meet.google.com/yia-nkuz-esk

RODADAS

“Não é só cão e nem só gato, tem muitos bichos dentro
deste mato!”
SALA D

André Luiz Quagliatto Santos - Graduado em Medicina Veterinária pela UFU (1983). Possui mestrado em Anatomia dos
Animais Domésticos e Silvestres pela USP (1990) e doutorado
em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres pela USP
(1992). Atualmente é professor titular da UFU. Coordenador
Técnico do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Animais
Silvestres (LAPAS) da UFU. Responsável pelo atendimento
clínico a Animais Selvagens no Hospital Veterinário da UFU.
Tem experiência na área de Morfologia, com ênfase em Anatomia Animal, atuando principalmente nos seguintes temas:
animais silvestres, anatomia, ontogenia óssea, contenção
farmacológica, répteis, Eco toxicologia.
Heloisa Castro Pereira - Médica Veterinária pela UFU (2010).
Residência Médica em clínica de animais silvestres UFU (2011).
Mestrado concluído em 2015 pela UFU. Doutorado em andamento pela UFU (professor André é meu orientador). Pós-graduação em Acupuntura Veterinária pelo Instituto Jacqueline
Pecker (2020). Responsável Técnica do Criatório Comercial de
Serpentes Pentapharm (grupo DSM) há 9 anos.
Vitor Tadeu Santos Teixeira - Médico Veterinário; Mestre em
produção animal, Especialista em julgamento de bovinos zebu;
Especialista em perícia veterinária; Coordenador da MBA em
gestão de perícias veterinárias na Uniube; Jurado ABCZ
Nelore, Empresário, Coordenador do PAPPA aperfeiçoamento
profissional.

RODADAS
5º RODADA
17h às 18h:
“Mulheres, artes visuais, lutas humanitárias
e carreiras disruptivas”
SALA E
https://meet.google.com/zfh-qsuk-wix

RODADAS

“Não é só cão e nem só gato, tem muitos bichos dentro
deste mato!”
SALA D

Clarissa Borges fez Bacharelado em Artes Visuais na UNB,
onde também terminou o Mestrado em Artes em 2002. Em
Brasília, foi professora e Coordenadora na Faculdade de Artes
Dulcina de Moraes, deu aulas de fotografia na Faculdade
Projeção e também trabalhou na área de Artes Visuais produzindo materiais educativos em diversos projetos culturais.
Desde 2008 é docente do Curso de Artes Visuais da UFU,
onde atualmente é coordenadora. Teve dois filhos entre 2011 e
2012. Terminou em 2019 o Doutorado na UFU em História
Social, onde desenvolveu pesquisa sobre as imagens de parto
e maternidade na Arte Contemporânea a partir de uma perspectiva feminista, é integrante do Núcleo de Pesquisas de
Gênero (NEGUEM). Como artista participa de exposições,
salões, mostras de vídeo e intervenções urbanas desde 1997,
tem obras em Coleções de Arte em Uberlândia (MUNA), Rio
de Janeiro (MAM), Argentina (MAC-SALTA) e Londres (BRC).
Suzi Villas Boas iniciou graduação em Administração de
Empresas, mas não a concluiu. Graduou-se em Artes plásticas
com habilitação para música, foi bancária, funcionária pública
por 34 anos, fez MBA em Gestão Empresarial e Negócios,
coordenou a ONG Moradia e Cidadania e, como bem diz,
desde sempre foi Artista Plástica. Seu desenvolvimento não foi
acadêmico, estuda sozinha, sua obra pauta-se na expressão e
no sentir; inspira-se em sonhos recolhidos, imagens, cenas,
símbolos. Trabalha com paleta de cores fortes como vê a vida,
o movimento, o dia. Desde 2014 tem exposto em galerias do
Brasil.
Elaine Corsi é doutora em Artes pela UNICAMP, mestre em
Geografia, especialista em sociologia. Uma apaixonada pelas
artes plásticas, dedica-se às Gravuras, que são linguagens
artísticas de técnicas diferenciadas, tais como gravura em
metal, serigrafia (silkscreen) e xilogravura. Mas sua grande
parceira artística tem sido a xilogravura. Já expôs seus trabalhos no Brasil e em países europeus.

RODADAS
5º RODADA
17h às 18h:
“Medicina: Você é seu maior desafio
e sua maior motivação”
SALA F
https://meet.google.com/bbo-uvjf-nqo
Ludmila Araújo Santana - Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Uberlândia – UFU; Residência médica em
Pediatria – Faculdade de Medicina ABC – SP; Atua como
OFICIAL MÉDICA DO HOSPITAL DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (HFASP); Fez os cursos Teórico-Prático de Reanimação
Neonatal (NALS – SBP); Curso Teórico-Prático de Reanimação
Pediátrica (PALS – SBP); Curso Teórico-Prático de Reanimação
Pediátrica (SBP) H. Albert Einstein; Curso de Formação Militar
- Oficiais Médicos – Força Aérea Brasileira FAB.

“Design de moda em Portugal: outro país,
outro continente, muitas portas”
SALA G
https://meet.google.com/vak-gkkn-rzp?hs=146

Vitória Anunciação é brasileira, licenciada e Mestre em Design de
Moda na Universidade da Beira Interior – Portugal, participante
Concurso PFN (Portuguese Fashion News) Outubro 2020 que
integra em parceria com o Salão Profissional MODtissimo a iniciativa
Porto Fashion Week. Atua na Associação Acadêmica da Universidade da Beira Interior – AAUBI. Foi Vogal de 2016 a 2018 no Núcleo
ModUbi (núcleo de estudantes de Design de Moda da Universidade
da Beira Interior) é Atleta AAUBI na modalidade Handebol.
Angelinnah Joaquim João é angolana. Licenciatura em Design de
Moda em Universidade da Beira Interior - Portugal, participação e
premiação no Africa Fashion Week Lisboa, empreendedora e dona
da Marca AJJ, que está no segundo lugar dos Globos de Moda.

PROGRAMAÇÃO
COMPLETA
ENCERRAMENTO 19h às 20h
https://www.youtube.com/watch?v=anio-YwjJak&feature=youtu.be

AMYR KLINK
Economista formado pela USP e pós-graduado em Administração pelo Mackenzie. Seus desafios começam na construção
dos seus barcos e no planejamento de suas viagens.
Iniciou suas viagens em 1984 quando realizou a primeira
travessia solitária do Atlântico Sul a remo, da Namíbia a Salvador. Em 1989, sozinho, ele passou um inverno inteiro a bordo
de um pequeno veleiro - o Paratii - na Península Antártica. Da
Antártica seguiu para o Ártico, cruzando os dois círculos
polares da Terra numa mesma viagem. Navegou 27 mil milhas
em 642 dias. Navegou com o Paratii ao redor da Antártica, em
1998, completando a primeira circum-navegação do Continente Antártico. Em 2005, a bordo do Paratii2, circunavegou a
Antártica novamente, sem escalas e com tripulação. Desde
2006, passou a contar também com sua família como parte da
sua tripulação, em viagens polares.
Cristovam Buarque
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque GCIH (Recife, 20 de
fevereiro de 1944) é um engenheiro mecânico, economista,
educador, professor universitário e político brasileiro filiado ao
Partido Popular Socialista (PPS). É o criador do Bolsa-Escola,
que foi implantado pela primeira vez em seu governo no
Distrito Federal.
Foi reitor da Universidade de Brasília de 1985 a 1989. Foi
governador do Distrito Federal de 1995 a 1998. Foi eleito
senador pelo Distrito Federal em 2002. Foi Ministro da Educação entre 2003 e 2004, no primeiro mandato de Lula. Foi
reeleito nas eleições de 2010 para o Senado pelo Distrito
Federal, com mandato até 2018. Desde 2020 é membro do
grupo científico Justiça penal italiana, europeia e internacional
do Iberojur, coordenado por Bruna Capparelli.

