TÍTULO

DESCRIÇÃO/PA

DATA

HORÁRIO

DURAÇÃO

Nº de vagas

CAMPUS

Desmitificando a acne

Palestrante: Anderson Donega ‐ Administrador de clínica de estética a
18 anos e pós graduando em cosmetologia e ciências da pele.

17/09/2018

21:00

01:30

80vagas

CAMPUS I

Relacionamento Interpessoal

Palestrante: Dr. Alberto Silva ‐ Médico pneumologia e cirurgia torácica;
Pós graduado em gerenciamento empresarial em saúde e Medicina do
trabalho. Palestrante com foco em qualidade de vida e relacionamento
interpressoal

17/09/2018

08 HORAS

02hs

capacidade do
Auditório

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

A atuação do Farmacêutico na
Farmácia Clínica

Palestrante do CRF/SP ‐ nome a definir

17/09/2018

10 horas

1,5 horas

100 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Perfusão Extracorpórea ‐

Palestrante: Larissa Ricci Kasabian Biomédica ‐ Egressa do CEUNSP ‐
Especialização em perfusão extracorpórea

17/09/2018

10 HORAS

02hs

100 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

17/09/2018

19 HORAS

02hs

80 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

17/09/2018

19H00

1h30 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

17/09/2018

19hs30M

3HS

Evolução das Análises Clínicas

Complexidade e Qualidade de Vida

APRESENTAÇÃO DE TCCs ‐ 8 B

Palestrante: João Carlos Smelan – Biomédico Atuação: Docente,
Delegado no CRBM 1, Auditor de qualidade; Ex docente no CEUNSP,
atualmente, Supervisor de estágio na UNICID e Docente na Faculdade de
Mogi das Cruzes
Criticismos acadêmicos à parte, nada mais contemporâneo que refletir a
temática da Qualidade de Vida e da Saúde em um planeta cuja
população envelhece rapidamente. Sob o ponto de vista do direito e do
exercício da autonomia, quem pode questionar a legitimidade de que
todo sujeito, em qualquer país, queira ter padrões de consumo
californianos? Seriam necessários mais quatro planetas iguais à Terra
para que isto fosse possível. E se este sonho, como numa mágica,
acontecesse, mesmo assim, não garantiria necessariamente uma vida
melhor para todos. Porque o dilema da modernidade líquida em que
vivemos se dá pela supremacia do TER em detrimento do SER. A Teoria
da Complexidade pode nos apontar caminhos possíveis para que sejam
desenvolvidas estratégias que, para além de nossos egos, sejam
planetárias e sustentáveis.

APRESENTAÇÃO DE TCCs

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA ‐
Avanços e Pesquisas

Palestrante: Marcelo Barreto – Biomédico – Egresso do CEUNSP;
Especialista em Microbiologia Clínica
Doutorando em Microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo.

17/09/2018

21 HORAS

02hs

100 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Complexidade e Qualidade de Vida

Criticismos acadêmicos à parte, nada mais contemporâneo que refletir a
temática da Qualidade de Vida e da Saúde em um planeta cuja
população envelhece rapidamente. Sob o ponto de vista do direito e do
exercício da autonomia, quem pode questionar a legitimidade de que
todo sujeito, em qualquer país, queira ter padrões de consumo
californianos? Seriam necessários mais quatro planetas iguais à Terra
para que isto fosse possível. E se este sonho, como numa mágica,
acontecesse, mesmo assim, não garantiria necessariamente uma vida
melhor para todos. Porque o dilema da modernidade líquida em que
vivemos se dá pela supremacia do TER em detrimento do SER. A Teoria
da Complexidade pode nos apontar caminhos possíveis para que sejam
desenvolvidas estratégias que, para além de nossos egos, sejam
planetárias e sustentáveis.

17/09/2018

9H00

1h30 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Tricologia

Palestrante: Dra. Érica Cacoci‐ Farmacêutica bioquímica (Unimep, 2002).
Pós graduação em Homeopatia (FACIS, 2010). Pós graduação em Saúde
Estética (Nepuga, 2014). Tricologista e docente em Tricologia pela ABT
(Academia Brasileira de Tricologia). Cursando Certificação internacional
em Tricologia pela IAT( Internacional Association of trichologists).
Proprietária da Farmácia de manipulação A Botica ( Fundada em 2006).
Proprietária da Renov clínica capilar e estética avançada ( Fundada em
2014). Diretoria da ABFE ( Associação Brasileira de Farmácia estética)

18/set

08:00

01:30

50 vagas

CAMPUS I

Tricologia

Palestrante: Dra. Érica Cacoci‐ Farmacêutica bioquímica (Unimep, 2002).
Pós graduação em Homeopatia (FACIS, 2010). Pós graduação em Saúde
Estética (Nepuga, 2014). Tricologista e docente em Tricologia pela ABT
(Academia Brasileira de Tricologia). Cursando Certificação internacional
em Tricologia pela IAT( Internacional Association of trichologists).
Proprietária da Farmácia de manipulação A Botica ( Fundada em 2006).
Proprietária da Renov clínica capilar e estética avançada ( Fundada em
2014). Diretoria da ABFE ( Associação Brasileira de Farmácia estética).

18/set

19:30

01:30

80 vagas

CAMPUS I

Atuação em Farmácia Magistral
(Manipulação de medicamentos e
Cosméticos)

Palestrante: Érica Cacoci ‐ Farmacêutica bioquímica (Unimep, 2002). Pós
graduação em Homeopatia (FACIS, 2010). Pós graduação em Saúde
Estética (Nepuga, 2014). Tricologista e docente em Tricologia pela ABT
(Academia Brasileira de Tricologia). Cursando Certificação internacional
em Tricologia pela IAT( Internacional Association of trichologists).
Proprietária da Farmácia de manipulação A Botica ( Fundada em 2006).
Proprietária da Renov clínica capilar e estética avançada ( Fundada em
2014). Diretoria da ABFE ( Associação Brasileira de Farmácia estética)

18/09/2018

21:00

01h30min

60 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Atuação em Farmácia Magistral
(Manipulação de medicamentos e
Cosméticos)

Palestrante: Érica Cacoci ‐ Farmacêutica bioquímica (Unimep, 2002)
Pós graduação em Homeopatia (FACIS, 2010)
Pós graduação em Saúde Estética (Nepuga, 2014)
Tricologista e docente em Tricologia pela ABT (Academia Brasileira de
Tricologia)
Cursando Certificação internacional em Tricologia pela IAT( Internacional
Association of trichologists)
Proprietária da Farmácia de manipulação A Botica ( Fundada em 2006)
Proprietária da Renov clínica capilar e estética avançada ( Fundada em
2014)
Diretoria da ABFE ( Associação Brasileira de Farmácia estética)

18/09/2018

10 horas

01h30min

60 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Atividade Física para Grupos
Especiais.

Prescrição de atividades físicas para grupos especiais: diabéticos,
cardiopatias, hipertensos, obesos, gestantes. Orientação e programas de
exercícios para grupos especiais.

18/09/2018

19h30

1h30 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Nutrição esportiva aplicada para
atletas paraolimpico

Nutrição esportiva aplicada para atletas paraolimpico

18/09/2018

19h30

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Consultório Farmacêutico ‐ Nova
realidade de atuação Farmacêutica
junto à Comunidade

Palestrante: A definir

18/09/2018

19hs30min

02hs

80 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Células‐tronco e Medicina
Regenerativa: Recuperando a
Cartilagem

Palestrante: Ingrid Damas ‐ Biomédica ‐ Atuação: Aluna de Mestrado no
Laboratório de Biologia Molecular de Cartilagem ‐ Depto. Clínica Médica.
Faculdade de Ciências Médicas ‐ Unicamp

18/09/2018

19hs30min

02hs

100 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Estudos populacionais têm mostrado elevados percentuais de pessoas
em sofrimento psíquico, havendo diferentes fatores que podem
contribuir para esta ocorrência. Nesta palestra, vamos abordar os
Saúde Mental de Universitários: um
principais fatores associados a sofrimento psíquico e as diferentes
problema de saúde pública
maneiras pelas quais ele se expressa, como por exemplo, os transtornos
ansiosos, depressivos, por uso de substância, etc. Ao final, pretendemos
refletir junto ao grupo de que maneira, como sujeitos e/ou profissionais,
podemos lidar com este problema.

18/09/2018

21h

1h30 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

18/09/2018

21HORAS

01h

120 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

O Desafio na captação de doadores

Palestrante: Lucimara C. P. P. Bossolan
Idealizadora do Projeto Doe Vida, Doe Medula ‐ Itu.

Consultório Farmacêutico ‐ Nova
realidade de atuação Farmacêutica
junto à Comunidade

Palestrante: CRF ‐ A definir

18/09/2018

8 horas

02hs

80 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Evolução das Análises Clínicas

Palestrante: João Carlos Smelan – Biomédico Atuação: Docente,
Delegado no CRBM 1, Auditor de qualidade; Ex docente no CEUNSP,
atualmente, Supervisor de estágio na UNICID e Docente na Faculdade de
Mogi das Cruzes

18/09/2018

8 HORAS

02hs

100 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

O Desafio na captação de doadores

Palestrante: Roberta Ap. dos Santos. Integrante da Equipe de Captação
de Doadores de Sangue. Hemocentro de Campinas / Unicamp.

18/09/2018

9:30HORAS

01h

120 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Palestrante: isioterapeuta – Dra. Ana Carolina Almeida , Formada pela
Técnica Inovadora de desintoxicação
Universidade Paranaense UNIPAR desde 2001. Pós graduada em
corporal
Fisioterapia Dermato Funcional IBRATE Londrina ‐ Pr. 2004. Docente em
cursos específicos na área da estética.

19/09/2018

08:00

01:30

50 vagas

CAMPUS I

Aplicações de Jato de Plasma

Palestrante: Tricia Alethea
Docente em pós graduação e MBA.Autora do capítulo de Cosmetologia
do livro “Terapêutica Estética: conceitos e técnicas. Palestrante em um
grande número de congressos nacionais e internacionais. Certificada
internacionalmente como Trainer em PNL. Diretora técnica do ITA
Cursos.

19/09/2018

19:30

01:30

80 vagas

CAMPUS I

Programa Profissional de Residência
Farmacêuticas ‐ Experiências de
Formação continuada

Palestrante: Dra. Mayara de Brito Bueno. Farmacêutica Clínica do
Hospital Sírio Libanês/São Paulo

19/09/2018

21:00

01h

60 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Palestrante: Fisioterapeuta – Dra. Ana Carolina Almeida. Formada pela
Técnica Inovadora de desintoxicação
Universidade Paranaense UNIPAR desde 2001. Pós graduada em
corporal
Fisioterapia Dermato Funcional IBRATE Londrina ‐ Pr. 2004. Docente em
cursos específicos na área da estética.

19/09/2018

21:00

01:30

80 vagas

CAMPUS I

Biomedicina Estética na atualidade e
na minha vida

Palestrante: Elizangela Ribas – Biomédica ‐ Egressa do CEUNSP ‐
Graduada em Biologia pelo Centro Universitário Unianchieta,
Biomedicina Esteta pelo CEUNSP, Especialista em Acupuntura sistêmica
e auricular

19/09/2018

08HORAS

02hs

100 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Atuação Farmacêutica em Terapia
Intensiva

Dra. Mayara de Brito Bueno: Farmacêutica Clínica do Hospital Sírio
Libanês/São Paulo

19/09/2018

19:30HORAS

1,5 HORAS

60 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Prescrição de exercícios para o
condicionamento físico

Estudos e intervenções com métodos de prescrição de exercícios que
influenciam na melhora do desempenho do condicionamento físico.
Palestrante: Elizangela Ribas – Biomédica ‐ Egressa do CEUNSP ‐
Graduada em Biologia pelo Centro Universitário Unianchieta,
Biomedicina Esteta pelo CEUNSP, Especialista em Acupuntura sistêmica
e auricular

19/09/2018

19h30

1h30 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

19/09/2018

19hs30min

02hs

100 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Palestrante: Ana Cristina Nogueira – Formanda CEUNSP ‐ Graduada em
pedagogia e pós graduada em psicopedagogia, Acupuntura, extensão
em Homeopatia e fitoterapia chinesa. Cursos de aprimoramento nas
Universidades de Beijing e Tianjin

19/09/2018

21HORAS

01h30min

120 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Estudos populacionais têm mostrado elevados percentuais de pessoas
em sofrimento psíquico, havendo diferentes fatores que podem
contribuir para esta ocorrência. Nesta palestra, vamos abordar os
Saúde Mental de Universitários: um
principais fatores associados a sofrimento psíquico e as diferentes
problema de saúde pública
maneiras pelas quais ele se expressa, como por exemplo, os transtornos
ansiosos, depressivos, por uso de substância, etc. Ao final, pretendemos
refletir junto ao grupo de que maneira, como sujeitos e/ou profissionais,
podemos lidar com este problema.

19/09/2018

7h30

1h30 horas

90

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Biomedicina Estética na atualidade e
na minha vida

Acupuntura, você sabe o que é?

P&D ‐ Atuação na pesquisa e
desenvolvimento de cosmético

Paletsra sovre atuação na pesquisa e desenvolvimento de cosmético

19/09/2018

8 horas

1,5

80 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Acupuntura: Patrimônio cultural da
humanidade

Palestrante: Aldvan Figueiredo ‐ Psicológa ‐ Graduada em Psicologia,
Mestre em saúde da criança e do adolescente pela Faculdade de
Ciências Médicas da UNICAMP, Especialista em atendimento familiar,
Especialista em Psicologia Clínica do adolescente pela UNICAMP,
Especialista em Acupuntura

19/09/2018

9:30HORAS

02hs

100 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

A importância da indicação do home
care para potencializar os
tratamentos estéticos

Palestrante: Karine Pelense ‐ esteticista e técnica de empresa Tivaderm

20/09/2018

08:00

01:30

50 vagas

CAMPUS I

A importância da indicação do home
care para potencializar os
tratamentos estéticos

Palestrante: Karine Pelense ‐ esteticista e técnica de empresa Tivaderm

20/09/2018

19:30

01:30

80vagas

CAMPUS I

Áreas de Atuação do Profissional
Farmacêutico

Palestra ministrada: Prof. Gustavo Lemos: Farmacêutico Clínico Hospital

20/09/2018

21:00

1,5 horas

Sala para 80
vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

striort‐ Maior método da estética
mundial

Palestrante: Aila Ferreira

20/09/2018

21:00

01:30

80vagas

CAMPUS I

IMUNOLOGIA/CÂNCER

Palestrante: Larissa Teodoro – Biomédica ‐ Atuação: Aluna de Mestrado
em Pesquisa de moléculas de adesão celular e câncer de tireoide. Depto.
Clínica Médica. Faculdade de Ciências Médicas – Unicamp

20/09/2018

08HORAS

01h30min

100 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

A atuação do Farmacêutico na
Farmácia Clínica

Plaestra sobre a atuação do Farmacêutico na Farmácia Clínica.
Palestrante do CRF/SP.

20/09/2018

19:30 horas

1,5 horas

100 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Doenças emergentes/ Vírus

Palestrante: Paulo Urbano – Biomédico ‐ Mestrado em Medicina
Tropical pela Universidade de São Paulo; Doutorado em Medicina
Tropical pela Universidade de São Paulo. Atualmente é docente I da
Universidade Anhembi Morumbi com atuação em Microbiologia,
Imunologia, Bioquímica e Biologia Molecular.

20/09/2018

19:30HORAS

02hs

100 VAGAS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Periodização Esportiva: estruturação
do treinamento.

O que é periodizar?, "Como periodizar?". Desenvolvimento de um
conteúdo aplicado à realidade do esporte brasileiro e seus respectivos
profissionais. Apresentar exemplos de diversos modelos de treinamento.

20/09/2018

19h00

1h30 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Pilates

Pilates

20/09/2018

19h00

1h30 horas

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

As perspectivas da atuação do
profissional de EF e suas implicações
no esnino da artes marciais

As perspectivas da atuação do profissional de EF e suas implicações no
ensino das artes marciais.

20/09/2018

21h

1h30

80

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

As perspectivas da atuação do
profissional de EF e suas implicações
no esnino da artes marciais

As perspectivas da atuação do profissional de EF e suas implicações no
ensino das artes marciais.

20/09/2018

7h30

1h30 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Conceitos em GESTÃO
LABORATORIAL!

Palestrante: Willian Campos – Biomédico ‐ Sócio Diretor do grupo Itulab
– Especialista em hematologia pela AC&T e Gestão empresarial pela FGV

20/09/2018

9:30HORAS

02hs

100 VAGS

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

striort‐ Maior método da estética
mundial

Palestrante: Aila Ferreira

20/09/2018

9:30HORAS

01:30

50 vagas

CAMPUS I

Periodização Esportiva: estruturação
do treinamento.

O que é periodizar?, "Como periodizar?". Desenvolvimento de um
conteúdo aplicado à realidade do esporte brasileiro e seus respectivos
profissionais. Apresentar exemplos de diversos modelos de treinamento.

20/09/2018

9h00

1h30 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Métodos Alternativos do Uso de
Animais de Laboratório

Palestrante: Prof. Dr. Leandro de Sá Bortolozzo. Prof. Ceunsp e
Pesquisado do Lab. Luz Síncrotron ‐ Unicamp/Campinas

21/09/2018

10 horas

1,5 hora

80 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Métodos Alternativos do Uso de
Animais de Laboratório

Palestrante: Prof. Dr. Leandro de Sá Bortolozzo. Prof. Ceunsp e
Pesquisado do Lab. Luz Síncrotron ‐ Unicamp/Campinas

21/09/2018

19hs30min

1,5 hora

80 vagas

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

A prática e os benefícios da dança

A prática e os benefícios da dança.

21/09/2018

9h00

1h30

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Pilates

Pilates

21/09/2018

9h00

1h30 horas

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Fenomenologia do encarceramento

Reflexões pautadas no lançamento de um olhar fenomenológico nas
transformações geradas nas pessoas privadas de liberdade, e suas
consequências na vida após cárcere e na reincidência criminal.
Possibilitar um olhar humanizado e aprofundar o entendimento da
importância da atuação da sociedade civil no trabalho de reintegração
social com vistas a reduzir a reincidência criminal e o sofrimento
decorrente da mesma.

17/09/2018

08:00

2 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

A Equoterapia como recurso
terapêutico

A Equoterapia é um recurso terapêutico, onde se utiliza o cavalo dentro
de uma abordagem interdisciplinar, na área da saúde e educação.
Reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como método de
reabilitação em 1997, a Equoterapia tem suas indicações, objetivos e
benefícios a serem alcançados através do cavalo, junto a uma equipe
habilitada para o método pelo ANDE Brasil e um médico supervisor.

17/09/2018

08:00

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Feminino Contemporâneo

Existe uma revolução que cresce como lógica interna da sociedade
democrática que exige cada vez mais liberdade de ser e estar.
Essa liberdade de ser e estar é a maior ofensa ao patriarcado que se
impõe com todo o peso possível. Um peso que perde terreno se suas
“vítimas” se contrapõem a ele em uma luta de conflitos e discussões.
Há ainda muitas mulheres que se submetem ao patriarcado, que tentam
agradar não apenas aos homens, mas a toda a moral machista, que
sonham com um casamento ideal e a maternidade como se este fosse
um objetivo de vida. Mas muitas outras já desconstruíram esse
paradigma e defendem a liberdade de cada uma a partir da defesa da
liberdade pessoal. Percebo que muitas mulheres ainda querem casar,
ter filhos, etc. e outras tantas que não desejam fazer nada disso. Todas
elas rompem com o padrão de subjugação que sempre fez tantas
mulheres infelizes. Isso significa que encontram a liberdade que não
pode ser realizada por ninguém, senão por elas mesmas.
Ser uma mulher contemporânea, é ser dona do seu próprio tempo
respeitando o tempo de cada uma, respeitando primeiramente a si
mesma Na atualidade, essa visão não está completamente superada,
entretanto, é visível a gradual desconstrução social dos estereótipos
negativos e reducionistas do papel da mulher na sociedade. A figura da
mulher unicamente no papel de submissão, que possuía a função
exclusiva de ser esposa servil, mãe cuidadora e dona de casa exemplar,
foi sendo vencida. Uma das grandes conquistas da mulher atual é o
poder de escolha, um direito que muitas mulheres conquistaram. Esse
direito é resultado de uma consciência cada vez mais coletiva de que os
papéis sociais relacionados historicamente com o universo feminino

17/09/2018

08:00

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Me formei e agora?

Discussões sobre questões relacionadas ao ingresso no mercado de
trabalho e a angústia que pode permear essa nova fase.

17/09/2018

08:00

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

17/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

17/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Coaching e Psicologia

O compromisso social da Psicologia
com a saúde dos trabalhadores

Esclarecer e diferenciar delimitando as estratégias de atuação e foco do
coaching e da psicologia, procurando com isso aprofundar o
entendimento e descontruir concepções equivocadas do senso comum
que vem sendo reforçada pela mídia. Possibilitar um olhar realista sobre
a prática do coaching como uma estratégia de desenvolvimento humano
que pode atuar de forma sinérgica e complementar com a atuação do
psicólogo.
Desde a Constituição Federal de 1988, a Saúde do Trabalhador passou a
fazer parte do SUS, devendo ser foco de atenção de equipes
interdisciplinares, que incluem psicólogas/os. No entanto, a entrada
desse profissional no campo da Saúde do Trabalhador ainda é tímida,
assim como a formação para esse tipo de atuação. Partindo da minha
experiência de mais de 20 anos de atuação profissional nesse campo,
bem como de pesquisas sobre esse tema, na palestra, pretendo discutir
os ‘fazeres’ e os compromissos de psicólogas/os com a saúde dos
trabalhadores.

A palestra abordará aspectos sobre a realidade vivenciada por crianças
vítimas de abuso sexual no Brasil e a constante revitimização a que
estão submetidas. A partir de informações sobre a realidade do
ordenamento jurídico vigente no país, serão expostas alternativas a
atual pratica revitimizante. Dentre as alternativas possíveis, destacam‐se
as que reduzem a quantidades de escutas, minimizam a chance de
formação de falsas memórias, indução e/ou deslegitimação do discurso
infantil. Serão esclarecidas alternativas ao atual sistema de escuta
infantil, principalmente as que levem em consideração sua condição
peculiar de desenvolvimento, linguagem e aparentes contradições em
seus discursos. Nesse sentido, serão discutidas posturas e técnicas de
entrevista que respeitem/incentivem protagonismo das crianças,
garantam espaço adequado para suas falas, contribuam indiretamente
em seus processos psicoterapêuticos e, simultaneamente, favoreçam a
interrupção do ciclo de violência em que se encontram.

17/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Esta discussão tem como objetivo proporcionar a discussão a respeito
da atuação da psicologia em situações de média e alta complexidade
ligadas a Proteção Social Especial, por meio das práticas de estágio
desenvolvidas ao longo do ano de 2018. A Proteção Especial é definida
como aquela que “destina‐se a famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados por
ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual;
abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do
convívio familiar devido à aplicação de medidas” (CFP, 2012, p. 20). Os
trabalhos têm sido desenvolvidos no Centro de Referência Especializado
da Assistência Social (CREAS) e Centro POP (atendimento a pessoas em
situação de rua), entendendo que a situação de vulnerabilidade social
Atuação psicológica com pessoas em
pode ser superada por meio de atividades, reflexões e atitudes. As
situação de vulnerabilidade social
atividades têm sido elaboradas na perspectiva do Sistema Único de
Assistência Social, e demais legislações vinculadas ao campo de estágio,
elaborando suas práticas, entendendo‐a como reflexiva e geradora de
conscientização, lançando mão de teorias e técnicas ligadas às
Psicologias Institucional e Social Comunitária, entendendo e respeitando
os diversos saberes que são apresentados nas diversas situações de
estágio. As estagiárias analisam: histórica e criticamente as realidades
apresentadas e sua vinculação com os processos de institucionalização
na sociedade, com a produção de condições concretas de vida social e
com a constituição da subjetividade contemporânea; planejando,
executando projetos com escuta qualificada individual ou grupal,
identificação de necessidades e oferta de orientações a indivíduos,
famílias e grupos, fundamentados em pressupostos teóricos, éticos e

17/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

A Equoterapia é um recurso terapêutico, onde se utiliza o cavalo dentro
de uma abordagem interdisciplinar, na área da saúde e educação.
Reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como método de
reabilitação em 1997, a Equoterapia tem suas indicações, objetivos e
benefícios a serem alcançados através do cavalo, junto a uma equipe
habilitada para o método pelo ANDE Brasil e um médico supervisor.

17/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

A escuta de crianças vítimas de
abuso sexual no Brasil e a
revitimização: aspectos técnicos,
éticos e legais.

A Equoterapia como recurso
terapêutico

Amamentação: A base da vida

Descrever sobre a importância da Amamentação como base da vida

17/09/2018

19:30

1 HORA

200

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Controle Biológico

Palestrante: Giuliano Grici Zacarin, Doutor em Ciências Biológicas.
Descrição da palestra: Técnicas de Controle Biológico de Pragas.

17/09/2018

20:45

1h e 30 min

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Desconforto e distensão abdominal:
o papel das enzimas digestivas

O efeito das enzimas digetivas no desconforto e distensão abdominal.

17/09/2018

10h

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Emergencia em equinos

Tópicos emergenciais em equinos ‐ Prof Ms Danilo Duarte

17/09/2018

19:30 horas

2 horas

230

CEUNSP
SALTOU ‐
CAMPUS V

Fazer pesquisa é legal? O ponto de
vista de um pesquisador científico.

Palestrante João Justi Júnior, mestre em entomologia. Descrição da
palestra: Atuação e mercado de trabalho para pesquisadores científicos

17/09/2018

19h30

2 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Educação Emocional

Vamos falar de como lidamos com a educação emocional

17/09/2018

21 hs

1h

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Microbiota Intestinal

Microbiota intestinal e saúde

17/09/2018

21h

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Emergencia em equinos

Tópicos emergenciais em equinos ‐ Prof Ms Danilo Duarte

17/09/2018

8:00 horas

2 horas

230

Causas Orgânicas dos Distúrbios de
Comportamento

Causas Orgânicas dos Distúrbios de Comportamentto

17/09/2018

8h00

2H

100

Psicologia Oncológica e Cuidados
Paliativos

Panorama sobre a Psicologia Hospitalar na área Oncológica e o histórico
e atualidades sobre Cuidados Paliativos

17/9/2018

19h30

2 horas

100

CEUNSP
SALTOU ‐
CAMPUS V
CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

A escuta de crianças vítimas de
abuso sexual no Brasil e a
revitimização: aspectos técnicos,
éticos e legais.

A palestra abordará aspectos sobre a realidade vivenciada por crianças
vítimas de abuso sexual no Brasil e a constante revitimização a que
estão submetidas. A partir de informações sobre a realidade do
ordenamento jurídico vigente no país, serão expostas alternativas a
atual pratica revitimizante. Dentre as alternativas possíveis, destacam‐se
as que reduzem a quantidades de escutas, minimizam a chance de
formação de falsas memórias, indução e/ou deslegitimação do discurso
infantil. Serão esclarecidas alternativas ao atual sistema de escuta
infantil, principalmente as que levem em consideração sua condição
peculiar de desenvolvimento, linguagem e aparentes contradições em
seus discursos. Nesse sentido, serão discutidas posturas e técnicas de
entrevista que respeitem/incentivem protagonismo das crianças,
garantam espaço adequado para suas falas, contribuam indiretamente
em seus processos psicoterapêuticos e, simultaneamente, favoreçam a
interrupção do ciclo de violência em que se encontram. *Observação:
Este evento é destinado exclusivamente a aluno do curso de Psicologia
ou profissionais da área, por conter descrições de técnicas de entrevista
psicológica no âmbito do judiciário.

18/09/2018

08:00

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Reflexões sobre a
Representatividade LGBT na mídia

A palestra tem por intuito promover maior criticidade sobre as diversas
formas que o público LGBT é representado em obras do cinema, da TV e
da música. Com isso, pretende‐se discutir acerca de assuntos como: Os
estereótipos ("afeminado", "fútil", "irresponsável", "confuso", entre
outros) que são veiculados e perpetuados pela mídia; A (pseudo)
representatividade de cantores/marcas, cujo propósito único é o de
lucrar (gerando o chamado "Pink Money"); A representação quase
sempre trágica dos sujeitos LGBT e dos relacionamentos homoafetivos;
e a Hipersexualização de mulheres lésbicas nos filmes, a saber, "Azul é a
Cor Mais Quente". Espera‐se, assim, em conjunto com o coletivo, uma
palestra participativa, permitindo que todos dialoguem e compartilhem
suas percepções, culminando na reflexão sobre as intenções midiáticas
de "representatividade" que são disseminadas, as quais muitas vezes
podem ajudar na manutenção de tons problemáticos e estigmatizantes.

18/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Workshop teórico‐prático de
Psicoterapia Corporal

Discussão teórica sobre a prática da Psicoterapia Corporal, de base
Reichiana e vivência prática a partir desse referencial.

18/09/2018

19:30

2 HORAS

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Qualidade de Vida x Disfunção
temporamandibular (DTM): Desafios
para os profissionais da saúde

Essa atividade tem como objetivo definir a disfunção de articulação
temporamandibular, seus aspectos físicos e anatômicos bem como
algumas opções de tratamento do ponto de visto odontológico. Em
seguida, a proposta é discutir a dor e seu enfrentamento diante das
diversas áreas do conhecimento: psicológico, odontológico e ...

18/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Empoderamento Feminino e o
Proibicionismo da Favela

O tema busca explicitar quais são as várias facetas no tráfico de drogas
vivido por mulheres de periferia e egressas do sistema penitenciário do
Interior de São Paulo, abordando perspectivas diferentes sobre este
mesmo fenômeno. E como a ingressão de muitas mulheres no tráfico de
drogas, pode estar relacionado com toda uma cultura baseada em
desigualdades e relações mediadas por diversas formas de violência.

18/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Educação Continuada

Os desafios do Mercado de trabalho na Atualidade

18/09/2018

19:30

1h e 30 min

250

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Educação Emocional

Vamos falar de como lidamos com a educação emocional

18/09/2018

10

1h

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Microbiota Intestinal

Microbiota intestinal e saúde

18/09/2018

08h

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Gastronomia molecular

Técnicas e aplicações da gastronomia molecular na área de Nutrição

18/09/2018

08h

2 horas

30

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Educação Continuada

Os desafios do Mercado de trabalho na Atualidade

18/09/2018

08hs

1h e 30 min

150

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Alergia a proteína do leite de vaca e
alergias mais frequentes na infância

Exposição e descrição acerca das alergias alimentares mais frequentes
da infância

18/09/2018

10h

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Gastronomia molecular

Técnicas e aplicações da gastronomia molecular na área de Nutrição

18/09/2018

10h30

2 horas

30

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Mitos e verdades na nutrição Pet

Tópicos em nutrição ‐ Adimax

18/09/2018

19:30 horas

2 horas

230

CEUNSP
SALTOU ‐
CAMPUS V

Gastronomia molecular

Técnicas e aplicações da gastronomia molecular na área de Nutrição

18/09/2018

19h30

2 horas

30

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Monitoramento in situ da
Biodiversidade

Palestrante: Jessie Pereira Santos, mestre em ecologia. Descrição da
palestra: Conceitos e exemplos práticos de Biomonitoramento

18/09/2018

19h30

2 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Cuidando de Cuidadores um olhar na
saúde emocional dos profissionais de
enfermagem

Na atualidade como os profissionais de saúde estão com sua saúde
emocional

18/09/2018

21 hs

1h

250

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Mitos e verdades na nutrição Pet

Tópicos em nutrição ‐ Adimax

18/09/2018

8:00 horas

2 horas

230

CEUNSP
SALTOU ‐
CAMPUS V

Psicossomática e o adoecer na
contemporaneidade

As doenças psicossomáticas caracterizam‐se pelo desequilíbrio das
nossas emoções. Essa palestra tem como objetivo promover a reflexão
acerca das doenças psicossomáticas e sua relação com o mundo
contemporâneo.

18/09/2018

8h00

2h

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Saúde na comunidade LGBT:
perspectivas de atendimento no
serviço público

A fala versará sobre as possibilidades de trabalho nos serviços públicos
de saúde junto à camunidade LGBT no que diz respeito às suas
necessidades específicas de atendimento em saúde.

18/09/2018

8H00

2H

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

18/9/2018

19h30

2 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

18/9/2018

8h00

2 horas

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

19/09

19h

2h

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Processo de cura e a técnica do
SandPlay

Danças Circulares

Treinamento Desportivo e Esporte
Paralímpico

O que é um processo de cura e como o método psicoterapêutico do
SandPlay, que consiste no uso de uma caixa contendo areia sobre a qual
o paciente cria cenários com a utilização de miniaturas, auxilia nesse
processo.
Esta vivência prática‐teórica visa proporcionar a experiência de dançar
em roda, lado a lado, de mãos dadas, com o outro, o que
inevitavelmente provoca uma reflexão viva do que é coabitar, cooperar
e conviver em união, plenitude e eternidade, nos conecta a nós mesmo,
à nossa saúde e paz. A multiplicidade de músicas e danças de diversas
partes do mundo, de vários gêneros musicais, de diferentes corpos em
movimentos que se tocam e se confraternizam é um convite a repensar
e reposicionar formas de sociabilidade, celebrando a diversidade e a
unidade, transcendendo tempos e fronteriras. Tocados então pela
vivência prática, conversaremos sobre o movimento das Danças
Circulares, refletindo sobre estas sensações de serenidade, de interireza,
de pertencimento, de plenitude e ao mesmo tempo de alegria profunda,
relatadas pelos seus particantes e a relação disto com a saúde do ser
humano.
Características do Esporte Paralímpico de levantamento de peso.

Oficina de jogos e brincadeiras

No contexto da psicologia o jogo, mais especificamente relacionado às
diversas manifestações do brincar é utilizado como objeto de estudo e
recurso de intervenção nas mais diversas áreas e concepções teóricas do
campo psicológico com crianças e outras faixas etárias, pois apesar de
ser considerada uma atividade típica da infância, o brincar também
pertence ao universo dos adolescentes e adultos. A oficina tem caráter
teórico‐prático e propõe o estudo e discussão sobre as diversas
concepções teóricas sobre o brincar, relacionando as práticas
psicológicas às modalidades que o brincar assume e sua relação com as
demais atividades humanas, buscando contemplar as diversas
possibilidades de jogos e brincadeiras infantis e suas funções,
caracterizando o brincar como uma prática indispensável da atuação do
Psicólogo.

19/09/2018

08:00

2 HORAS

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Serviço‐escola de Psicologia:
Caracterização da clientela e
possibilidades de intervenção

Com a regulamentação da Psicologia como ciência e profissão pela lei
4.119, foi determinado pelo art. 16 que havia necessidade da
implementação do Serviço Escola nos cursos de graduação de Psicologia,
proporcionando atendimentos gratuitos para a comunidade e a
capacitação dos alunos a uma formação profissional generalista. Este
estudo teve como objetivo caracterizar a clientela do Serviço Escola do
CEUNSP na cidade de ITU, para ampliar as práticas psicológicas em
acordo com as novas realidades e processos sociais, culturais e políticos.
É desta forma que se busca uma estruturação nos tipos de serviços
oferecidos, implementando novas modalidades de atendimento e uma
melhoria nos serviços já existentes. Com base no levantamento e análise
dos dados coletados nos prontuários, foi possível comparar os dados de
2016 e 2017 e identificar mudanças no perfil e nas demandas dos
usuários do Serviço Escola de Psicologia. Na análise realizada nos
prontuários de 2017 foi possível identificar alguns resultados como: uma
predominância de usuários do serviço do sexo feminino, com a variável
de 19 a 59 anos; em relação ao grau de escolaridade há uma incidência
de pessoas com ensino médio completo, que moram com familiares; os
dados revelar‐se que a maior busca por tratamento ocorreu de forma
espontânea; decorrendo as queixas de maior dominância dificuldade no
relacionamento familiar, dificuldade no relacionamento interpessoal,
queixa escolar e ansiedade; com encaminhamentos para a modalidade
de plantão, variando de 1 a 5 atendimentos. Contudo, foram obtidos
resultados importantes nesta investigação, uma vez que podemos fazer
um comparativo com o banco de dados do ano de 2016.

19/09/2018

08:00

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Biologia Subterrânea

Palestrante: Sandro Secutti, especialista em Manejo e Conservação de
Animais Selvagens. Abordagem da palestra: Descrever a biodiversidade
da fauna subterrânea brasileira.

19/09/2018

19:00

2 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Oficina de jogos e brincadeira

No contexto da psicologia o jogo, mais especificamente relacionado às
diversas manifestações do brincar é utilizado como objeto de estudo e
recurso de intervenção nas mais diversas áreas e concepções teóricas do
campo psicológico com crianças e outras faixas etárias, pois apesar de
ser considerada uma atividade típica da infância, o brincar também
pertence ao universo dos adolescentes e adultos. A oficina tem caráter
teórico‐prático e propõe o estudo e discussão sobre as diversas
concepções teóricas sobre o brincar, relacionando as práticas
psicológicas às modalidades que o brincar assume e sua relação com as
demais atividades humanas, buscando contemplar as diversas
possibilidades de jogos e brincadeiras infantis e suas funções,
caracterizando o brincar como uma prática indispensável da atuação do
Psicólogo.

19/09/2018

19:30

2 HORAS

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Serviço‐escola de Psicologia:
Caracterização da clientela e
possibilidades de intervenção

Com a regulamentação da Psicologia como ciência e profissão pela lei
4.119, foi determinado pelo art. 16 que havia necessidade da
implementação do Serviço Escola nos cursos de graduação de Psicologia,
proporcionando atendimentos gratuitos para a comunidade e a
capacitação dos alunos a uma formação profissional generalista. Este
estudo teve como objetivo caracterizar a clientela do Serviço Escola do
CEUNSP na cidade de ITU, para ampliar as práticas psicológicas em
acordo com as novas realidades e processos sociais, culturais e políticos.
É desta forma que se busca uma estruturação nos tipos de serviços
oferecidos, implementando novas modalidades de atendimento e uma
melhoria nos serviços já existentes. Com base no levantamento e análise
dos dados coletados nos prontuários, foi possível comparar os dados de
2016 e 2017 e identificar mudanças no perfil e nas demandas dos
usuários do Serviço Escola de Psicologia. Na análise realizada nos
prontuários de 2017 foi possível identificar alguns resultados como: uma
predominância de usuários do serviço do sexo feminino, com a variável
de 19 a 59 anos; em relação ao grau de escolaridade há uma incidência
de pessoas com ensino médio completo, que moram com familiares; os
dados revelar‐se que a maior busca por tratamento ocorreu de forma
espontânea; decorrendo as queixas de maior dominância dificuldade no
relacionamento familiar, dificuldade no relacionamento interpessoal,
queixa escolar e ansiedade; com encaminhamentos para a modalidade
de plantão, variando de 1 a 5 atendimentos. Contudo, foram obtidos
resultados importantes nesta investigação, uma vez que podemos fazer
um comparativo com o banco de dados do ano de 2016.

19/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

A graduação é um momento muito delicado, no qual o estudante pode
passar por diversas cobranças acadêmicas, pessoais, profissionais e
muitas vezes nãos sabe lidar com elas. Isso pode acarretar diversos
problemas, dentre eles o baixo rendimento nas disciplinas e até mesmo
quadros de ansiedade e stress. A psicoterapia é importante por se
A importância do acompanhamento
tratar de um tempo para ele mesmo, para que possa desabafar, falar
psicológico na graduação
sobre seus conflitos e angústias, se olhar e olhar para a sua vida. Para se
cuidar, de um modo geral.
Ter um acompanhamento psicológico pode ajudá‐lo a desenvolver, a se
auto conhecer, a ter um novo olhar para as coisas, fazendo com que
consiga, assim, manter o equilíbrio, a estabelecer prioridades e limites, a
se organizar e dar conta daquilo que quer fazer.

19/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

SAÚDE NA PERSPECTIVA DE GENTE
QUE CUIDA DE GENTE NO MUNDO
DAS ORGANIZAÇÕES

A área de RH deve prestar assessoria para a estratégia dos negócios por
meio das pessoas, logo o comportamento do time de RH é fundamental
para este posicionamento da área. Neste encontro os profissionais
abrem um espaço de partilha de atitudes, projetos e experiências nesta
área mostrando que é de extrema importância, a criação de novas
respostas para a promoção da saúde.

19/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Enfermagem em estética

Enfermagem Estética: Surge uma nova enfermagem avançada e
independente

19/09/2018

19:30

1h e 30 min

250

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Enfermagem em estética

Enfermagem Estética: Surge uma nova enfermagem avançada e
independente

19/09/2018

08 hs

1h e 30 min

150

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Coaching para os profissionais da
Nutrição

Conceitos e técnicas do coaching na área de Nutrição

19/09/2018

08h

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

CIRCUITO SÁUDE

Atendimento à Comunidade por alunos dos Cursos participantes do
Congresso

19/09/2018

09 Hs

3hs

Aberto ao
público

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

CIRCUITO SÁUDE

Atendimento à Comunidade por alunos dos Cursos participantes do
Congresso

19/09/2018

09h

3 horas

Emergencia na Clinica de Silvestres

Tópicos emergenciais em silvestres ‐ Dr Aldemo Guilhoto Miguel

19/09/2018

19:30 horas

2 horas

230

CEUNSP
SALTOU ‐
CAMPUS V

Tecnologias de informação e
comunicação na prática profissional

Apresentação das tecnologias de informação e comunicação na prática
profissional de Nutrição

19/09/2018

19h30

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Acolhimento na escola: uma
experiência inovadora em Psicologia
Educacional

Será apresentada uma experiência de plantão psicológico realizado em
uma escola estadual ‐ ensino médio, como parte das atividades de
estágio complementar. Serão relatadas as questões trazidas pelos
alunos; e os encaminhamentos dados pelas estagiárias, assim como a
análise da experiência.

19/09/2018

19H30

2H

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Setembro Amarelo

Campanha do Setembro Amarelo do Conselho de Psicologia Subsede de
Sorocaba

19/09/2018

19H30

2H

600

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Coaching para os profissionais da
Nutrição

Conceitos e técnicas do coaching na área de Nutrição

19/09/2018

21h

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Emergencia na Clinica de Silvestres

Tópicos emergenciais em silvestres ‐ Dr Aldemo Guilhoto Miguel

19/09/2018

8:00 horas

2 horas

230

CEUNSP
SALTOU ‐
CAMPUS V

Processo de cura e a técnica do
SandPlay

O que é um processo de cura e como o método psicoterapêutico do
SandPlay, que consiste no uso de uma caixa contendo areia sobre a qual
o paciente cria cenários com a utilização de miniaturas, auxilia nesse
processo.

19/09/2018

8h00

2 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Meditação e Saúde Mental

No budismo o stress e a raiva são considerados distúrbios mentais
porque a saúde mental depende da experiência de paz interior, tão
escassa no mundo moderno. O monge budista Gen Togden fará uma
palestra sobre a profunda relação entre a meditação e a saúde mental.
Gen Kelsang Togden é um monge budista e professor internacional de
Budismo Moderno, sendo há 25 anos discípulo próximo do grande
mestre de meditação, e renomado autor mundialmente reconhecido,
Venerável Geshe Kelsang Gyatso. Atualmente é Professor Residente do
Centro de Meditação Kadampa Brasil.

20/09

19h30

2h

250

CEUNSP SALTO ‐
CAMPUS V

20/09/2018

08:00

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

20/09/2018

08:00

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

20/09/2018

08:00

2 HORAS

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Workshop teórico‐prático de
Psicoterapia Corporal

Principais doenças psicológicas dos dias atuais; adoecimento psíquico do
profissional; prepara psicológico para ouvir os clientes que procuram
pela confiança; importância do sigilo para preservar o outro; a
importância do proposito da profissão; equilíbrio físico, mental e
emocional; hábitos para manter a saúde emocional; papel do psicólogo
no desenvolvimento emocional.
A palestra abordará aspectos celulares e fisiológicos da
neuroplasticidade, a plasticidade cerebral no desenvolvimento e no
processo terapêutico (estimulação cognitiva) e a neuroplasticidade em
pessoas idosas.
Discussão teórica sobre a prática da Psicoterapia Corporal, de base
Reichiana e vivência prática a partir desse referencial.

Janeiro Branco: intervenção para
saúde mental

Proposta de apresentar e discutir o Janeiro Branco, bem como abordar
aspectos de sua implantação.

20/09/2018

08:00

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Cuidar de quem cuida: a saúde
mental do profissional da saúde

Principais doenças psicológicas dos dias atuais; adoecimento psíquico do
profissional; prepara psicológico para ouvir os clientes que procuram
pela confiança; importância do sigilo para preservar o outro; a
importância do proposito da profissão; equilíbrio físico, mental e
emocional; hábitos para manter a saúde emocional; papel do psicólogo
no desenvolvimento emocional.

20/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Mindfulness – estando presente no
presente

Discutir e reforçar a importância da manutenção de um estado sereno
de foco no momento presente como recurso para o incremento da
qualidade de vida. Problematizar alguns efeitos nocivos de um mundo
cada vez mais acelerado e desconectado do aqui e agora, procurando
oferecer estratégias de reflexão que possam atuar como antídotos para
os efeitos nocivos da velocidade do mundo contemporâneo.

20/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Cuidar de quem cuida: a saúde
mental do profissional da saúde

Neuroplasticidade e Psicologia

PROJETO VIVER

PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DROGAS

20/09/2018

19:30

1h e 30 min

200

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

PROJETO VIVER

PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DROGAS

20/09/2018

08 hs

1h e 30 min

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Nutrição comportamental

A nutricionista Sophie Deram apresentará uma nova visão da nutrição.
Ela ensina como é importante não fazer “dietas restritivas” para que se
viva com qualidade, prazer e com o peso saudável. Partindo do estudo
da nutrigenômica, a ciência que trata de como os alimentos
“conversam” como nossos genes, é apresentado de maneira clara e
objetiva “segredos” para emagrecer de maneira sustentável, sem fazer
dietas, e resgatando o prazer de comer alimentos verdadeiros.

20/09/2018

08h

1 hora

600

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Cozinha Vegan para Principiantes

Preparações veganas para principiantes

20/09/2018

08h

2 horas

30

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Conceitos da Alimentação
Vegetariana

Conceitos atuais da alimentação vegetariana

20/09/2018

10h

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Cozinha Vegan para Principiantes

Preparações veganas para principiantes

20/09/2018

10h30

2 horas

30

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Monitoramento de zoonoses em
aves de vida livre

Tópicos em zoonoses em aves ‐ Profa Dra Vivian Cisi

20/09/2018

19:30 horas

2 horas

230

CEUNSP
SALTOU ‐
CAMPUS V

Conceitos da Alimentação
Vegetariana

Conceitos atuais da alimentação vegetariana

20/09/2018

19h30

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Conversando sobre os dilemas e
desafios da paternidade ativa na
contemporaneidade

Trabalho que busca refletir a partir da práxis do profissional de
psicologia, sobre os dilemas e desafios encontrados pelos sujeitos em
exercer esse novo modelo paterno em nossa sociedade e os sentidos
subjetivos produzidos pelos pais que vivenciam uma paternidade ativa
na contemporaneidade.

20/09/2018

19h30

2H

70

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Projeto Libertar

Esta atividade tem como objetivo promover a compreensão
dos mecanismos do preconceito, através de disicussão filoósfica sobre o
Discurso de Ódio e a Intolerância na Sociedade Atual

20/09/2018

19H30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Cozinha Vegan para Principiantes

Preparações veganas para principiantes

20/09/2018

19h30

2 horas

30

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Monitoramento de zoonoses em
aves de vida livre

Tópicos em zoonoses em aves ‐ Profa Dra Vivian Cisi

20/09/2018

8:00 horas

2 horas

230

CEUNSP
SALTOU ‐
CAMPUS V

Danças Circulares

Esta vivência prática‐teórica visa proporcionar a experiência de dançar
em roda, lado a lado, de mãos dadas, com o outro, o que
inevitavelmente provoca uma reflexão viva do que é coabitar, cooperar
e conviver em união, plenitude e eternidade, nos conecta a nós mesmo,
à nossa saúde e paz. A multiplicidade de músicas e danças de diversas
partes do mundo, de vários gêneros musicais, de diferentes corpos em
movimentos que se tocam e se confraternizam é um convite a repensar
e reposicionar formas de sociabilidade, celebrando a diversidade e a
unidade, transcendendo tempos e fronteriras. Tocados então pela
vivência prática, conversaremos sobre o movimento das Danças
Circulares, refletindo sobre estas sensações de serenidade, de interireza,
de pertencimento, de plenitude e ao mesmo tempo de alegria profunda,
relatadas pelos seus particantes e a relação disto com a saúde do ser
humano.

20/9/2018

19h30

2 horas

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Danças Circulares

Esta vivência prática‐teórica visa proporcionar a experiência de dançar
em roda, lado a lado, de mãos dadas, com o outro, o que
inevitavelmente provoca uma reflexão viva do que é coabitar, cooperar
e conviver em união, plenitude e eternidade, nos conecta a nós mesmo,
à nossa saúde e paz. A multiplicidade de músicas e danças de diversas
partes do mundo, de vários gêneros musicais, de diferentes corpos em
movimentos que se tocam e se confraternizam é um convite a repensar
e reposicionar formas de sociabilidade, celebrando a diversidade e a
unidade, transcendendo tempos e fronteriras. Tocados então pela
vivência prática, conversaremos sobre o movimento das Danças
Circulares, refletindo sobre estas sensações de serenidade, de interireza,
de pertencimento, de plenitude e ao mesmo tempo de alegria profunda,
relatadas pelos seus particantes e a relação disto com a saúde do ser
humano.

20/9/2018

8h00

2 horas

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

A prática e os benefícios da dança

A prática e os benefícios da dança.

21/09/201

19h00

1h30 horas

50

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

A atuação do Psicólogo na atenção
básica do SUS

A visão de que o fazer dos Psicólogos é clínico, pautado no modelo
biométrico, se apresenta muito enraizada nos discursos de muitos
profissionais. Parecem compreender que essa atuação é principal, se
não a única, forma de a Psicologia contribuir com os usuários do sistema
de saúde e com a comunidade. Porém, alguns profissionais procuram
atuar de acordo com os princípios do SUS, baseando‐se em abordagens
críticas da Psicologia. Eles se aproximam das comunidades e apresentam
uma prática diferenciada com relação a tradicional. Assim, o objetivo é
apresentar práticas de alguns psicólogos inseridos na atenção básica,
buscando identificar as bases que as fundamentam e se estão em
consonância com a Psicologia Social Crítica.

21/09/2017

19:30

2 horas

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

O que é Mindfulness? Seus
benefícios e como praticar.

O que é mindfulness? Como ele vem sendo usado em empresas,
universidades e suas provas cientificas? Você lida bem com o stress?
Ansiedade? Incertezas? Faremos exercícios práticos e poderosos.

21/09/2018

08:00

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

O que é Mindfulness? Seus
benefícios e como praticar.

O que é mindfulness? Como ele vem sendo usado em empresas,
universidades e suas provas cientificas? Você lida bem com o stress?
Ansiedade? Incertezas? Faremos exercícios práticos e poderosos.

21/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

21/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

21/09/2018

19:30

2 HORAS

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Chegar ao local 15 minutos antes
do início da atividade.

Evento organizado pelo Núcleo Temático do Transito e mobilidade
Urbana (NTMU) do Conselho Regional de Psicologia (CRP) São Paulo com
Psicologia do Trânsito e Saúde:
o objetivo de intensificar a discussão e implicações da avaliação pericial
diálogos possíveis
no contexto do transito bem como suas implicações práticas, sociais e
políticas.
Primeiramente abordaremos um pouco da história da surdez,
ressaltando pontos importantes que mostram avanços e retrocessos e
que ainda hoje deixam marcas significativas no trabalho com surdos.
Também falaremos sobre a importância do momento diagnóstico e suas
implicações para a família e a criança surda e um pouco a respeito do
Surdez, Desenvolvimento e Inclusão
desenvolvimento das crianças surdas e do trabalho que realizamos aqui
na Unicamp.
Por fim será abordada a identidade surda, inclusão do surdo e as
barreiras sociais.

Ozonioterapia

Indicado para lesões, estímulo imunológico, doenças autoimunes virais,
fúngicas e bacterianas

21/09/2018

08hs

1 hora

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Chegar ao local 15 minutos antes
do início da atividade.

Amamentação: A base da vida

Descrever sobre a importância da Amamentação como base da vida

21/09/2018

10 hs

1 HORA

200

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS II

Chegar ao local 15 minutos antes
do início da atividade.

Aromaterapia: versátil, segura e
eficaz!

Conceitos em aromaterapia aplicados a Medicina Veterinária ‐ Profa Dra
Yandra Lobato

21/09/2018

19:30 horas

2 horas

230

CEUNSP
SALTOU ‐
CAMPUS V

Chegar ao local 15 minutos antes
do início da atividade.

Psicossomática e o adoecer na
contemporaneidade

As doenças psicossomáticas caracterizam‐se pelo desequilíbrio das
nossas emoções. Essa palestra tem como objetivo promover a reflexão
acerca das doenças psicossomáticas e sua relação com o mundo
contemporâneo.

21/09/2018

19h30

2h

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Chegar ao local 15 minutos antes
do início da atividade.

APRESENTAÇÃO DE TCC

TRABALHOS DO CURSO DE ENFERMAGEM

21/09/2018

19hs30

1hs

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Chegar ao local 15 minutos antes
do início da atividade

Conversando sobre os dilemas e
desafios da paternidade ativa na
contemporaneidade

Trabalho que busca refletir a partir da práxis do profissional de
psicologia, sobre os dilemas e desafios encontrados pelos sujeitos em
exercer esse novo modelo paterno em nossa sociedade e os sentidos
subjetivos produzidos pelos pais que vivenciam uma paternidade ativa
na contemporaneidade.

21/09/2018

8H00

2H

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Chegar ao local 15 minutos antes
do início da atividade.

O curso de psicologia constitui‐se como um espaço privilegiado,
permeado por diferentes discursos teóricos que favorecem a ampliação
de conhecimentos , a produção de novos saberes e o desenvolvimenti
Compartilhando experiências
da reflexão e do pensamento autônomo, ë nesse espaço fecundo que se
práticas vivenciadas pelos alunos do
compreende a ciência psicológica como um processo dinâmico e
curso de psicologia em contextos
inacabado. Diante disso, propomos apresentar algumas experiências
educacionais
práticas vivenciadas pelos alunos do curso de psicologia em contextos
educaionais, pautadas em uma perspectiva crítica da Psicologia
Educacional e eEscolar, a fim de problematizar e possibilitar a
construção de novos caminhos para a formação e atuação do psicólogo.

21/09/2018

8H00

2H

100

CEUNSP ITU ‐
CAMPUS I

Chegar ao local 15 minutos antes
do início da atividade.

