
XIX SEMANA TE CNICA - 22 A 26 DE AGOSTO 
 

22 a 25/8 – sala 1 (35 vagas por dia) 
 

“Juventude, Cidadania e Participação social - contextualização histórica 

sobre os direitos sociais no Brasil - Constituição Federal de 1988 – Estatuto 

da Criança e do Adolescente – Protagonismo e Liderança Jovem – 

Participação Social." 

Mariza Tardelli  

Psicóloga, Mestre em Psicologia Social pela PUC/SP, Especialista em Psicoterapia Psicodinâmica 

pelo Instituto Sedes Sapientiae/SP. Já trabalhou na FEBEM/SP como diretora de Unidades; na 

Parmalat Brasil, como Superintendente em Responsabilidade Social; na Fundação Abrinq foi 

coordenadora do programa Empresa Amiga da Criança; foi coordenadora do Programa Estadual de 

Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas; e coordenou na Secretaria Especial de Direitos 

Humanos/Presidência da República a implementação do Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitária e a Escola de Conselhos; foi docente de graduação e coordenadora da área de 

extensão e relacionamento com a comunidade na Universidade Nove de Julho. Docente de pós-

graduação na Faculdade Paulista de Serviço Social, nas Faculdades Metropolitanas Unidas(FMU) e 

docente de graduação na Universidade Anhanguera de São Paulo. Atualmente é consultora em 

políticas públicas de assistência social e de direitos de crianças e adolescentes, já tendo prestado 

consultoria para os Municípios de: Mogi das Cruzes, Piracicaba, Osasco, São Bernardo do Campo, 

Presidente Prudente, Mogi Guaçu, São Sebastião, Ubatuba, além de participação como professora 

em todo o Estado de São Paulo, pela Escola de Conselhos – ACTESP/ SDH/ CONANDA. É Diretora 

Presidente na FUNDAC e Coordenadora no Gaiato em Ubatuba. 

 

22 a 25/8 (todos os dias) – sala 4 (35 vagas por dia) 
 

Administração, Recursos Humanos e Economia – Conceitos fundamentais e 

esclarecimentos 

Prof. Jefferson Gigli   

Administrador e auditor, criador da apostila para o curso de administração (MIA) na Escola 

Tancredo 

 

 

 



 

 

 

 

22 a 25/8 (todos os dias) – sala 6 (35 vagas por dia) 
 

Território em transformação: Desafios e possibilidades de intervenção.   

Conteúdo:  

1. Histórico de ocupação: Principais fatos históricos de transformação dos usos do território 

municipal.  

2.Grandes Empreendimentos- Contextualização das questões socioambientais ligadas aos Grandes 

Empreendimentos (Portos, Rodovias, Petróleo e Gás) do Litoral Norte  

3.Zoneamento Ecológico Econômico - Fundamentos do Gerenciamento Costeiro e processo 

de revisão do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo.  

4. Projetos Socioambientais - da teoria à prática: elaboração de projetos de intervenção 

comunitária e possibilidades de implementação no Projeto Nossa Cara: Juventude Caiçara. Biba 

Carvalhal - Projeto Nossa Cara: Juventude Caiçara / Gaiato Tami Ballabio - Koru Consultoria 

Socioambiental 

 

22/8 – sala 12 – (15 vagas) 
 

Oficina de Sistemas Agro florestais produtivos  

Antônio Marchiori, Engenheiro Agrônomo pela Unesp Jaboticabal, Mestre em Agronomia pela 

Esalq/Usp e Doutor em Ciências pela UFRRJ, com especialização em Manejo de Solos pela 

Universidade Federal de Viçosa e Nutrição de Plantas pela Esalq/Usp. Extensionista da Cati em 

Ubatuba desde 1991, membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais e 

Coordenador do Grupo de Trabalho de Agroecologia e Sistemas Agroflorestais do Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Litoral Norte. 

 

22/8 – sala 13 – Roda de conversa com ex-alunos de sucesso na área de 

atuação Guia de Turismo (15 vagas) 

 



22/8 – Auditório – (110 vagas) CIEE: Empregabilidade e os desafios para o 

mercado de trabalho. 

Letícia Brito, Assistente de Atendimento às empresas no CIEE - Centro de Integração Empresa-

Escola Unidade de Taubaté 

 

22/8 – CPD - 19h30 às 21h e 21H30 às 23h (duas iguais no dia – 35 vagas 

cada) – Transformatórios: Fabricação digital e cultura maker: Entre as diversas 

tendências correntes na relação entre tecnologias, mercado e sociedade, uma das mais 

impactantes é a cultura maker. Está associada ao desenvolvimento e disponibilização de 

equipamentos acessíveis e metodologias colaborativas de fabricação digital. São as impressoras 3D, 

fresadoras digitais, plotters de recorte, plataformas computacionais baseadas em hardware livre, 

entre outras. Têm em comum a expansão ao mundo concreto das tecnologias livres, agora não 

mais limitadas à virtualidade da internet. Estas tecnologias estão cada vez mais ao alcance de 

empreendedores e profissionais autônomos, e trazem profundas transformações à inovação, ao 

design de produtos, à produção local ou em pequena escala e aos serviços de reparos, adaptações 

e customizações. O objetivo desta oficina é proporcionar um primeiro contato com o universo da 

cultura maker para os alunos do MIN. Haverá dois momentos: • Apresentação sobre cultura maker 

e algumas de suas implicações no mercado e na sociedade, com exemplos de laboratórios e 

inovações (40 min). • Uma atividade prática com a participação dos alunos, com a criação 

colaborativa de um design que será então produzido como adesivo em uma plotter de recorte (50 

min). Todos os equipamentos necessários serão levados pelo proponente. 

Felipe Fonseca é pesquisador, curador, escritor, professor e articulador de projetos de apropriação 

crítica nas áreas de tecnologias digitais, laboratórios de mídia, inovação aplicada, cultura digital 

experimental e colaboração em rede. É fundador e coordenador do núcleo Ubalab e do espaço de 

trabalho coletivo Ninho, assistente de pesquisa do IBICT na plataforma Ciência Aberta Ubatuba, 

colaborador da Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM. Mestre em Divulgação Científica e Cultural 

pelo Labjor/Unicamp. Participou como palestrante, painelista ou organizador em dezenas de 

conferências e seminários nacionais e internacionais. Atualmente dedica-se à elaboração do 

projeto Transformatório, que explora a relação entre tecnologias de fabricação digital, conserto e 

reuso de produtos, e habilidades manuais. 

 

22/08 – sala 9 – 19h30 às 21h e 21H30 às 23h (duas iguais no dia – 35 vagas 

cada) – Como criar autoridade  

O segredo para ter um negócio de sucesso: Como ser lembrado na mente do mercado consumidor, 

o que constrói um pensamento inabalável e os cinco estágios para se tornar um líder da sua 

especialidade. 

Prof. Filipe Carvalho Teixeira Elídio, especialista em educação e consultor em vendas online 

registrado no CRA-SP e CONSULTOR DE RESULTADOS na empresa Filipe Elidio Consultoria em 

Vendas Online 

 



 

22 a 25/8 – sala de artes (35 vagas por dia) – Introdução ao estudo de robótica 

(professores pedem, se possível e a quem tiver e puder, levarem notebooks) 

Professores Rogério Stojanov Bueno e Sabine Jansen, orientadores técnicos do projeto 

UBATUBASAT 

 

23/8 - sala 2 - (35 vagas em cada período) - Computação Cognitiva : trata-se da 

capacidade de computadores pensarem (quase) como seres humanos. É a utilização de 

computadores para o processamento de informações e tomadas de decisões baseadas em 

aprendizado de experiências anteriores, semelhante ao funcionamento do nosso cérebro. O que ela 

pode nos ajudar em aplicações como: Medicina, Justiça, Música, culinária e carreiras que podem 

surgir com a disseminação.  

Paulo Moraes, Técnico em Informática há 20 anos com especialidade em redes de computação. 

Cursando Gestão em TI (Tecnologia da Informação) 

 

23/08 – sala 9 - 19h30 às 21h e 21h30 às 23h (duas iguais no dia – 35 vagas 

cada) - UNITAU - Debate sobre o Curso de Logística  

Prof. Mario Henrique Jorge (UNITAU) 

 

23/8 – sala 13 (15 vagas) – Turismo de Base Comunitária 

Representantes da Aldeia Boa Vista e Quilombo da Fazenda 

 

23 e 25/8 – Auditório (110 vagas por dia) – Oficina de Orientação Vocacional 

Psicólogas Jerussa Moreira Coutinho e Angélica Cubas Duarte, organizadoras do projeto 

Convivendo com as Diferenças na Escola Tancredo 

 

23 e 25/8 – CPD (35 vagas por dia) – Web Design Responsivo   

Mini treinamento sobre criação de interfaces usáveis e acessíveis em qualquer dispositivo 

independente de suas características e que se adaptem às mais variadas resoluções de tela 

Prof. Filipe Carvalho Teixeira Elídio, especialista em educação e consultor em vendas online 

registrado no CRA-SP e CONSULTOR DE RESULTADOS na empresa Filipe Elidio Consultoria em 

Vendas Online 

 



24/8 – sala 9 - 19h30 às 21h e 21h30 às 23h (duas iguais no dia – 35 vagas 

cada) - ONG Instituto da Árvore. Ética e sustentabilidade. 

 

24/8 – sala 13 (15 vagas) – PROMATA – Oficina de Observação de aves 

 

24/8 – sala 12 (15 vagas) - Cultura caiçara: pesca artesanal e transformações 

socioambientais: Contexto histórico de ocupação da Mata Atlântica;  

Formação e características do povo caiçara;  

Técnicas de pesca artesanal;  

Impactos socioambientais da rodovia BR 101, turismo, especulação imobiliária e crescimento 

urbano. Manguezal: berço ameaçado Projeto: Levantamento “in loco” das áreas de manguezais de 

Ubatuba Quantificação das áreas de manguezais do munícipio de Ubatuba, visando gerar subsídios 

para posterior diagnóstico dessas áreas. Trabalho inédito na cidade, a proposta criada pela ONG 

APPRU é aberta à participação popular e de estudantes da região. O trabalho de campo consiste na 

realização de vistoria nas áreas que já são de prévio conhecimento com relação à existência de 

manguezais e possíveis áreas de ocorrência no intuito de verificar as condições ambientais básicas 

dessas áreas. A cada mês será realizada uma visita técnica aos locais, definidos em reunião prévia 

entre as instituições parceiras. 

Luiz Claudio “Santiago” Bernardes, biólogo (Centro Universitário Módulo- Caraguatuba) escritor, 

permacultor, atua pela ong APPRU, (Amigos na Preservação, Proteção e Respeito à Ubatuba), em 

projetos sócio-ambientais voltados à educação ambiental, agroflorestas, conservação de rios e 

manguezais. 

 

25/08 - sala 9 - 19h30 às 21h e 21h30 às 23h (duas iguais no dia – 35 vagas 

cada) - UNITAU - Debate sobre os cursos de Graduação em Tecnologia  

Profa. Simone Ventura (RH - UNITAU)  

 

25/08 - sala 10 - 19h30 às 21h e 21h30 às 23h (duas iguais no dia – 35 vagas 

cada) - UNITAU - Palestra sobre Mercado de Trabalho  

Profa. Andreia Gomes Guimarães Aragão (UNITAU) 

 

25/8 - sala 11 - 19h30 às 21h e 21h30 às 23h (duas iguais no dia – 35 vagas 

cada) – Papo Gringo: socialização e bate papo sobre a experiência de viagem 

aos EUA (Universidade em Boston) em agosto deste ano. 

Alunos e professores do 3MIN da Escola Tancredo 



 

 

25/8 – sala 12 – (15 vagas) – Planejamento ambiental e participação social: 

Planejamento Ambiental da Bacia do Ubatumirim 

Juliana Bussoloti, doutora em Geografia, professora na Universidade de Taubaté, membro da 

Associação Cunhambebe da Ilha Anchieta participante de projetos socioambientais no litoral norte 

e região. 

 

25/8 – sala 13 – (vagas destinadas apenas aos alunos dos cursos de meio 

ambiente e guia de turismo) – Conversa com gestores das UC (Unidades de 

Conservação) dos Parques Estaduais da Serra do Mar (PESM) e da Ilha 

Anchieta (PEIA) 

 

25/8 – sala 2 (35 vagas) - Roda de Conversa sobre “DIREITO DO 

CONSUMIDOR” 

RENATA VITÓRIA DUGAIN: Bacharel em Direito, formada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas 

(FMU/SP - 1992). Licenciada em Direito, para ministrar aulas no nível médio profissionalizante, pela 

Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá (FATEC/SP), com Aperfeiçoamento em Astronomia pela 

Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades (USP). Licenciada em 

Pedagogia pela Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES/SP - 2015) e Pós-graduada em 

Educação Inclusiva, (UNIMES/SP). Advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP), 

desde 1995 

 

25/8 – sala 14 – 19h30 às 21h e 21h30 às 23h (duas iguais no dia – 35 vagas 

cada) Curriculum e Mercado de Trabalho 

Profª Joyce Souza 


