I CONGRESSO CIENTÍFICO
NATAL

O CONGRESSO

A reitoria da UNINASSAU NATAL tem a
honra de informar, juntamente com o time
acadêmico o lançamento do nosso
congresso científico. O evento será aberto
ao público externo. A inscrição é o
cadastro no link abaixo + a entrega de 2Kg
de alimentos não perecíveis. (ENTREGUES NA UNIADE
E CAPIM MACIO NAS COORDENAÇÕES DE CURSO)

Informações: 84 33447833

PROGRAMAÇÃO

08/06

ABERTURA: Nesse dia os eventos
ocorrerão, SOMENTE NO TURNO DA NOITE,
no auditório com transmissão via Microsoft
Teams para todos os inscritos. Além de ter a
possibilidade de assistir presencialmente no
auditório o aluno poderá vir na unidade e
assistir a transmissão em uma das duas salas
invertidas ou de casa.

➢
➢
➢
➢

Como turbinar seus estudos (18hrs)
Futuro da educação (19hrs)
Empreendendo com humor (20hrs)
Show de stand-up (21hrs)

Informações: 84 33447833

08/06/2022

PALESTRAS E APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS

Palestras interdisciplinares de 1h de
duração e apresentação de trabalhos
acadêmicos pelos alunos e público
externo. Veja o edital para a submissão
de trabalhos.

PROGRAMAÇÃO

09/06

SEGUNDO DIA: Nesse dia os eventos
ocorrerão em dois turnos, manhã e noite,
presencialmente (vagas limitadas) e com
transmissão via Microsoft Teams.
➢ Empreendedorismo na era digital (8hrs)
➢ Diversidade sexual e respeito às
diferenças(9hrs)
➢ Metaverso e o futuro do trabalho (10hrs)
➢ O que é o sono; mitos e verdades (11hrs)
➢
➢
➢
➢

Empreendedorismo na era digital (18hrs)
Diversidade sexual e respeito às diferenças(19hrs)
Metaverso e o futuro do trabalho (20hrs)
Diversidade sexual; mitos e verdades (21hrs)

Informações: 84 33447833

08/06/2022

WORKSHOPS PRÁTICOS E PALESTRAS EXTERNAS

Palestras realizadas por profissionais de
mercado,
externos
ao
Centro
universitário e workshops práticos nos
laboratórios.

PROGRAMAÇÃO

10/06

TERCEIRO DIA: Hands ON (Eventos
práticos) Eventos em dois turnos sendo a
programação da manhã a seguinte:
• Treinamento funcional para crianças (9hrs)
• Treinamento intervalado de alta intensidade (9hrs)
• Reanimação Pediátrica (9hrs)
• Aferição de sinais vitais (9hrs)
• Oficina prática sobre interpretação do exame sumário de urina (9hrs)
• Produção de mini cápsulas moles (9hrs)
• Aplicativos para avaliação do movimento (9hrs)
• Avaliação neuro funcional (9hrs)
• Preparação de alimentação saudável pet (9hrs)
• Técnicas de anestesia perineural do diagnóstico da claudicação quina(9hrs)
• Planejamento Ortodôntico; Quando e como começar? (9hrs)
• Acupuntura como terapia complementar na Odontologia (9hrs)
• Avaliação Diagnóstica em pedagogia: Como fazer? (9hrs)
• Psicologia multifuncional (9hrs)
Gerontologia - ponto de vista da psicologia (9hrs)
• A Política de Assistência Social no Brasil; Avanços e Retrocessos no contexto da Pandemia
(9hrs)
• Como fazer sua petição inicial? (9hrs)
• Treinamento com restrição de fluxo sanguíneo (11hrs)
• O protagonismo da Enfermagem na atenção a mulher durante o pré-natal (11hrs)
• Importância da farmácia magistral no tratamento individualizado (11hrs)
• O papel da Fisioterapia na disfunção temporomandibular (11hrs)
• Depressão e redes sociais (11hrs)
• Odontologia Social e coletiva: Do planejamento a execução (11hrs)
• Cinema como objeto de estudo da Educação (11hrs)
• Abordagem acadêmica do código de ética do médico veterinário(11hrs)

PROGRAMAÇÃO

10/06

TERCEIRO DIA: Eventos práticos em
dois turnos sendo a programação da noite
a seguinte:
• Treinamento funcional para crianças (19hrs)

• Treinamento intervalado de alta intensidade (19hrs)
• Reanimação Pediátrica (19hrs)
• Aferição de sinais vitais (19hrs)
• Aplicações da impressora 3D na área de saúde (19hrs)
• Uso de drones comercialmente (19hrs)
• Oficina prática sobre interpretação do exame sumário de urina (19hrs)
• Produção de mini cápsulas moles (19hrs)
• Aplicativos para avaliação do movimento (19hrs)
• Avaliação neuro funcional (19hrs)
• Preparação de alimentação saudável pet (19hrs)
• Técnicas de anestesia perineural do diagnóstico da claudicação quina (19hrs)
• Planejamento Ortodôntico: Quando e como começar? (19hrs)
• Acupuntura como terapia complementar na Odontologia (19hrs)
• Avaliação Diagnóstica em pedagogia: Como fazer? (19hrs)
• Psicologia multifuncional (19hrs)
• Gerontologia - ponto de vista da psicologia (19hrs)
• A Política de Assistência Social no Brasil; Avanços e Retrocessos no contexto da Pandemia
(19hrs)
• Como fazer sua petição inicial (19hrs)
O protagonismo da Enfermagem na atenção a mulher durante o pré-natal (21hrs)
• Farmácia e Manipulação (21hrs)
• O papel da Fisioterapia na disfunção temporomandibular (21hrs)
• Exame oftalmológico em pequenos animais (21hrs)
• Depressão e redes sociais (21hrs)
• Odontologia Social e coletiva: Do planejamento a execução (21hrs)
• Cinema como objeto de estudo da Educação (21hrs)
• O papel da contabilidade no gerenciamento tributário e cadastral das empresas (21hrs)
• Formação de preço (Contabilidade)(21hrs)
• Serviço social e educação para o consumo (21hrs)
Abordagem acadêmica do código de ética do médico veterinário(21hrs)

INSCRIÇÃO
ATÉ

07/06

