
PROGRAMAÇÃO IV SEMANA DO CONHECIMENTO 

06 a 10 de Novembro de 2017 
 

06 DE NOVEMBRO (SEGUNDA-FEIRA) 

 

Tarde 

14h - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e Mostra 
de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 

 

14h - Oficina: A criança que há em mim: a delícia de jogar e criar  

Proponentes: Rosana Coronetti Farenzena; Cíntia Luzia Lauer; Jéssica da Silva de Couto; Gabriela 
Braga Teixeira - Programa de Extensão Brinquedoteca/FAED. 

A oficina tem como objetivo mobilizar a criança interior que nos habita, através de ações e interações 
lúdicas, cooperativas e criativas. 

Local: Brinquedoteca/FAED 

Nº de vagas: 24 

 

14h – Oficina: A integralidade do cuidado começa pelo olhar 

Proponentes: R2 Onco HSVP; Psicologia HC; e Saúde do Idoso HSVP. 

A atividade tem como objetivo abordar diferentes temáticas da área da saúde, sendo elas: aspectos 
do cuidado em saúde – a arte de cuidar; o acolhimento como dispositivo de atendimento humanizado 
ao usuário na atenção básica; varal reflexivo sobre as diversas faces do envelhencimento humano. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 30 

 

14h às 15h 30 min - Oficina: Danças para Idosos – “Como eu faço”    

Proponentes: Maicon Lopes e Daniela Bertol Graeff 

Oficina teórico-prática, destinadas aos profissionais e estudantes da educação física, da fisioterapia, 
da dança, além do público em geral. 

Local das oficinas: Campus III UPF – Creati Sala de Danças 

Nº de vagas: 20 

 

15h 30 min às 17h – Oficina: Exercícios Funcionais Suspensos para Idosos – “Como eu faço” 

Proponente: Daniela Bertol Graeff 

Oficina teórico-prática, destinadas aos profissionais e estudantes da educação física, da fisioterapia, 



além do público em geral. 

Local das oficinas: Campus III UPF – Creati Sala de Danças 

Nº de vagas: 22 

 

17h 30 min - Sessão de Pôster dos bolsistas (CNPq e FAPERGS) 

A sessão de pôster acontecerá no Centro de Convivência da UPF. 

 

Noite 

18h 30 min - Interação: A criança que há em mim  

Proponentes: Rosana Coronetti Farenzena; Cíntia Luzia Lauer; Jéssica da Silva de Couto; Gabriela 
Braga Teixeira - Programa de Extensão Brinquedoteca/FAED. 

A atividade contará com a participação de crianças e visa promover uma interlocução multigeracional 
com base em uma brincadeira popular. 

Local: Centro de Eventos 

 

19h 20 min – Abertura da IV Semana do Conhecimento 

19h 30 min - Recepção: Apresentação artística  

19h 50 min - Conferência de Abertura 

Temática: A importância da internacionalização do conhecimento para a formação acadêmica – 
PALESTRANTE: Dr. Henrique Carlos de Castro – UFRGS. 

Local: Centro de Eventos – Auditório A 

21h – Coquetel de Confraternização 

07 DE NOVEMBRO (TERÇA-FEIRA) 

 

Manhã 

8h- Oficina: Reconexão com a natureza: uma experiência junto à RPPN UPF 

Proponentes: Professores e estudantes do Projeto de Extensão RPPN UPF: área protegida 
educadora 

A oficina caracteriza-se por uma trilha de interpretação ambiental na RPPN UPF, tendo como intuito 
proporcionar uma reconexão com a natureza, aproveitando os recursos naturais. 

Local: ICB – O grupo irá se deslocar para a RPPN UPF (Reserva Particular do Patrimônio Natural). 

Nº de vagas: 20 

 

8h 30min -  Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e 
Mostra de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 



acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 

 

9h - Oficina: A integralidade do cuidado começa pelo olhar 

Proponentes: R2 Onco HSVP; Psicologia HC; e Saúde do Idoso HSVP. 

A atividade tem como objetivo abordar diferentes temáticas da área da saúde, sendo elas: aspectos 
do cuidado em saúde – a arte de cuidar; o acolhimento como dispositivo de atendimento humanizado 
ao usuário na atenção básica; varal reflexivo sobre as diversas faces do envelhencimento humano. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 30 

 

9h – Curso: Método Lógico para Redação Científica  

Proponente:  Rodrigo Egydio Barreto. 

O objetivo do curso é o desenvolvimento de um discurso científico coerente e compatível com o 
padrão exigido em produções de circulação internacional. "Em linhas gerais, o curso informa sobre 
como fazer e, principalmente, como comunicar conhecimento científico novo no mundo de hoje. As 
referências são as publicações de circulação internacional, seus códigos, suas regras e as práticas 
que estão consagradas como efetivas.  

Local: Centro de Eventos – Auditório B 

Período: manhã e tarde (8  horas) 

Nº de vagas: 400 

 

 

Tarde 

14h- Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e Mostra 
de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 

 

14h - Roda de Conversa: Formação Universitária: o papel do estudante na transformação 
social 

Proponentes: Alexandre Crossi Brandão; Guilherme Gregianin; Vinícius Santos de Miranda; Deise 
Brito; Silvana Ribeiro; Ânderson Moreira dos Santos (Fórum de Estudantes Extensionistas) 

O objetivo da roda de conversa é discutir, através da perspectiva estudantil e do papel de 
protagonista, a relação ensino-aprendizagem por meio de relatos de experiências dos estudantes e 
outras fontes e recursos. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 27 

 



14h - Oficina: Pet Terapia: animais também podem ser terapuetas 

Proponentes: Saúde do Idoso HSVP e Medicina Veterinária. 

A oficina visa abordar a temática da Pet Terapia e seus benefícios no tratamento de pacientes 
hospitalizados. Será proporcionado um momento de interação entre os participantes da oficina e os 
animais. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 30 

 

Noite 

18h 20 min- Exposição fotográfica – Imigração senegalesa em Passo Fundo 

Proponentes: acadêmico da FAC e extensionista do projeto de extensão Ponto de Cinema e da FAC 
Érviton 

Local: Hall de entrada do auditório da FEAC 

 

19h 20 min - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e 
Mostra de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 

 

19h 20 min – Apresentação Artística 

Local: Auditório da FEAC. 

19h 45 min - Cine-debate: DALENE DIAMA - Saberes culturais senegaleses no processo 
migratório 

Proponente: Projeto de Extensão Ponto de Cinema e UPF e Movimentos Sociais: desafio das 
relações étnico-raciais 

Debatedores: 

Local: Auditório FEAC. 

08 DE NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA) 

 

Manhã 

8h - 15ª Feira de Ciências 

Local: Centro de Eventos – Auditório A 

 

8h 30 min - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e 
Mostra de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 



 

9h - Oficina: Aprendentes Humanos 

Proponentes: Franciele Talian; Silvana Ribeiro e Rosane Rigo De Marco (Projeto de Extensão 
Observatório da Juventude, Educação e Sociedade) 

A oficina objetiva implementar ações de sensibilização visando o aprimoramento das relações 
acadêmicas e humanas, no intuito de promover os processos de humanização no cotidiano 
universitário. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 30 

 

9h – Oficina: A conexão entre informação, ação e conhecimento em saúde 

Proponentes: Nutris HSVP; Oncologia HC; e Oncologia HSVP. 

A atividade tem como objetivo abordar diferentes temáticas da área da saúde, sendo elas: 
alimentação saudável, com demosntração prática; discussão envolvendo mitos e verdades sobre o 
Câncer; e  reflexões sobre o autocuidado, com atividades práticas. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 30 

 

9h - Oficina: Vivências de Acessibilidade 

Proponente: Setor de Atenção ao Estudante – SAES UPF 

A oficina tem como objetivo discutir e refletir os principais conceitos relacionados à acessibilidade e a 
sua aplicabilidade prática, para melhor atender a diversidade. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 30 

 

9h- Curso: Estatística Sem Dor 

Proponente: Rodrigo Egydio Barreto 

O Curso aborda uma linguagem simples para um assunto não tão simples. Uma abordagem da 
estatística a partir da lógica simples do pensamento. Basicamente, duas grandes questões: como 
escolher o teste estatístico e como interpretar os resultados desses testes. 

Local: Centro de Eventos – Auditório B 

Período: manhã e tarde (8 horas) 

Nº de vagas: 400 

 

Tarde 

13h 30 min - 15ª Feira de Ciências 



Local: Centro de Eventos 

 

14h - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e Mostra 
de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 

 

14h - Roda de Conversa: Rodada de conversa sobre os ODS – Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável 

Proponente: Laudir Luiz Auozani (UPF Tec) 

O objetivo da roda de conversa é dialogar sobre diferentes aspectos históricos e atuais relacionados 
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Local: Integrado UPF  

Nº de vagas: 30 

 

14h - Oficina: Pet Terapia: animais também podem ser terapuetas 

Proponentes: Saúde do Idoso HSVP e Medicina Veterinária. 

A oficina visa abordar a temática da Pet Terapia e seus benefícios no tratamento de pacientes 
hospitalizados. Será proporcionado um momento de interação entre os participantes da oficina e os 
animais. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 30 

 

14h - Oficina: A conexão entre informação, ação e conhecimento em saúde 

Proponentes: Nutris HSVP; Oncologia HC; e Oncologia HSVP. 

A atividade tem como objetivo abordar diferentes temáticas da área da saúde, sendo elas: 
alimentação saudável, com demonstração prática; discussão envolvendo mitos e verdades sobre o 
Câncer; e reflexões sobre o autocuidado, com atividades práticas. 

Local: Integrado UPF  

Nº de vagas: 30 

 

Noite 

19h – Oficina de Danças – Parceria com o Projeto Circuito Cultural 

Proponente: Sinara e grupo (Projeto Circuito Cultural) 

A oficina visa oportunizar aos alunos e comunidade técnicas artísticas de dança que possibilite 
produzir e proporcionar a inclusão da Universidade com a nossa comunidade.  

Local: Sala de Danças – Campus III UPF 



Nº de vagas: 20 

 

19h – Oficina de Expressão Corporal – Parceria com o Projeto Circuito Cultural 

Proponente: Maicon Lopes (Projeto Circuito Cultural) 

A oficina tem como objetivo facilitar a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura, através 
da expressão corporal, valorizando as manifestações culturais que emanam das próprias 
comunidades.  

Local: Campus III UPF – Creati Sala de Danças 

Nº de vagas: 20 

 

19h 20 min - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e 
Mostra de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 

 

19h 20 min – Oficina: Oficina de Culturas Imaterial, Material e Arqueológica 

Proponentes: Luiz Carlos Tau Golin e Jenny González Muñoz 

A oficina acontecerá através de exposições teóricas e comparadas dos professores do Lacuma 
(Laboratório de Cultura Material e Arqueologia), apresentação do acervo, formas de organização e 
estudos, atividades de investigação e técnicas de análises dos artefatos de cultura material. 
Implicações nas políticas de patrimônio. 

Local: Lacuma (Laboratório de Cultura Material e Arqueologia) – IFCH 

Nº de vagas: 40 

 

20h – Roda de Conversa: Conversa com um estrangeiro em intercâmbio na UPF 

Proponentes: Rocio Milagros Lopez e Zoraida Nain Torricos Ponce 

A roda de conversa visa estimular os alunos a participarem de programas de intercâmbio, através de 
relatos e dicas de alunos estrangeiros que têm suas experiências em intercâmbio acadêmico na UPF. 

Local: IFCH – Sala 123 

Nº de vagas: 20 

09 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA) 

 

Manhã 

8h - Oficina: Reconexão com a natureza: uma experiência junto à RPPN UPF 

Proponentes: Professores e estudantes do Projeto de Extensão RPPN UPF: área protegida 
educadora 

A oficina caracteriza-se por uma trilha de interpretação ambiental na RPPN UPF, tendo como intuito 



proporcionar uma reconexão com a natureza, aproveitando os recursos naturais. 

Local: ICB – O grupo irá se deslocar para a RPPN UPF (Reserva Particular do Patrimônio Natural). 

Nº de vagas: 20 

 

8h- Oficina: Comunicação de más notícias – Midia Trainning 

Proponentes: Programa de Extensão ComSaúde/ Projeto de Extensão Comunicação sensível no 
cuidado em saúde em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) 

O objetivo da oficina é promover vivencias e treinamento para comunicação de más notícias e/ou 
notícias difícies em ambiente simulado, utilizando metodologia ativa ensino-aprendizagem. A 
comunicação de más e/ou notícias difíceis representa um grande desafio para as equipes de saúde. 

Local: Laboratório de Rádio e TV - FAC 

Nº de vagas: 30 

 

8h 30 min - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e 
Mostra de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 

 

9h - Oficina: A Bacia do Prata: trabalhando com a historigrafia e a documentação primária 
sobre a sociedade, o conflito e o pós-guerra de 1864-1870 

Proponentes: Fabiano Barcellos Teixeira; Orlando de Miranda Filho; Silvânia de Queiróz Pfluck; 
Wagner Cardoso Jardim e Mateus de Oliveira Couto 

A oficina abordará os seguintes tópicos: a sociedade platina; os antecedentes e o conflito de 1864-
1870; a historigrafia: o nacionalismo e a história; e novas possibilidades: a documentação primária. 

Local: IFCH – Sala 122 

Nº de vagas: 30 

 

Tarde 

14h - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e Mostra 
de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 

 

14h - Oficina: Vivências de Acessibilidade 

Proponente: Setor de Atenção ao Estudante – SAES UPF 

A oficina tem como objetivo discutir e refletir os principais conceitos relacionados à acessibilidade e a 
sua aplicabilidade prática, para melhor atender a diversidade. 

Local: Integrado UPF 



Nº de vagas: 30 

 

14h - Roda de Conversa: Possibilidades e desafios da universidade comunitária na realidade 
contemporânea  

Proponentes: Cristiane Fioreze e Luciane Spanhol Bordignon 

A roda de conversa tomará por base o conhecimento dos presentes e, a partir daí, desenvolverá 
reflexões acerca das possibilidades e desafios do modelo comunitário de universidade. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 20 

 

14h - Roda de Conversa: Oportunidades de interação universidade-empresa e a promoção da 
inovação 

Proponentes: Giezi Schneider (UPFTec; Projeto de Extensão Produtiva e Inovação e Programa 
Sebraetec) 

A roda de conversa visa integrar os diferentes atores do processo de interação universidade-empresa 
que debaterão os desafios e as oportunidades que dizem respeito a essa interação a partir de 
diferentes dados e fontes. 

Local: UPF Parque – Sala de Reuniões – Módulo II 

Nº de vagas: 30 

 

14h – Oficina Intergeracional de Origami – A Arte Japonesa de Dobrar Papel  

Proponentes: Megumi Sato Tanabe e Daniela Bertol Graeff (Creati UPF) 

O objetivo da oficina é proporcionar espaços de divertimento aos participantes fazendo dobraduras e 
aprender um pouco sobre a cultura japonesa. 

Local: Campus III UPF – Creati Sala 15 

Nº de vagas: 20 

 

Noite 

19h 20 min - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e 
Mostra de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br  

 

19h 20 min - Festival de Cinema do Integrado 

Comemoração aos dez anos do Festival de Cinema do Integrado, com apresentação dos dez curtas 
vencedores. 

Local: Auditório da FEAC 



10 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA) 

Manhã 

8h - Roda de Conversa: A experiência de ser bolsista Pibic/Paidex Junior 

Proponentes: Jonir Dalbosco e estudantes bolsistas Pibic/Paidex Junior 

 A roda de conversa tem como objetivo apresentar para os alunos do Integrado UPF e demais 
interessados as experiências vivenciadas pelos estudantes bolsistas que participam de programas e 
projetos vinculados a Pesquisa e Extensão. 

Local: Auditório FEAC 

 

8h 30 min - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e 
Mostra de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br 

 

9h – Oficina: Intermitências no processo de inclusão social de adolescentes: garantia de 
direitos versus precarização 

Proponentes: Ivana Aparecida Weissbach Moreira e Telmo Marcon (PPGEdu) 

A oficina acontecerá através de uma exposição dialogada; atividades grupais e de reflexão, com 
utilização de diferentes fontes sobre a temática. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 25 

 

9h - Oficina: Como preencher corretamente o currículo Lattes 

Proponente: Jênifer de Brum Palmeiras (PPGAdm e PPGH) 

A oficina tem como objetivo orientar os participantes a como utilizar a plataforma Lattes, auxiliando na 
organização do currículo Lattes (o que é; como cadastrar; como buscar; como atualizar; outras 
possibilidades do Lattes). 

Local: LCI – Sala 11 

Nº de vagas: 55 

 

9h – Oficina: Residência Multiprofissional, transversalidade em fazer saúde 

Proponentes: Oncologia HSVP; Cardiologia HC; e Oncologia HC. 

A roda de conversa tem como objetivo abordar diferentes temáticas da área da saúde, sendo elas: a 
oncologia nos tempos atuais; as atividades desempenhadas pela residência multiprofissional em 
cardiologia na cirurgia cardíaca; e a atenção multiprofissional domicilar e o entendimento da 
aplicabilidade de um Plano Terapêutico Singular na Estratégia de Saúde da Família. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 30 



 

Tarde 

13h 30 min – Oficina: Comunicação sensível em saúde – Midia Trainning 

Proponentes: Programa de Extensão Comsaúde 

O objetivo da oficina é promover, sensibilizar e vivenciar a comunicação entre os (futuros) 
profissionais da saúde com usuários, familiares, comunidades e membros da equipes de saúde com 
sensibilidade e empatia, preservando a confidencialidade, a compreensão, a autonomia e a 
segurança da pessoa sob cuidado. 

Local: Laboratório de Rádio e TV - FAC 

Nº de vagas: 30 

 

14h - Apresentações de trabalhos (Mostra de Extensão, Mostra de Iniciação Científica e Mostra 
de Trabalhos da Pós Graduação) 

As apresentações de trabalhos acontecerão em salas de aula e nos auditórios das unidades 
acadêmicas. Em caso de apresentação, confira no site: www.semanadoconhecimento.upf.br  

 

14h - Residência Multiprofissional, transversalidade em fazer saúde 

Proponentes: Oncologia HSVP; Cardiologia HC; e Oncologia HC. 

A roda de conversa tem como objetivo abordar diferentes temáticas da área da saúde, sendo elas: a 
oncologia nos tempos atuais; as atividades desempenhadas pela residência multiprofissional em 
cardiologia na cirurgia cardíaca; e a atenção multiprofissional domicilar e o entendimento da 
aplicabilidade de um Plano Terapêutico Singular na Estratégia de Saúde da Família. 

Local: Integrado UPF 

Nº de vagas: 30 

 

14h às 15h30 - Oficinas: Yoga para Idosos – “Como eu faço” 

Proponentes: Clarisse Giacobbo e Daniela Bertol Graeff (Creati UPF) 

Oficina teórico-prática, destinadas aos profissionais e estudantes da fisioterapia e da educação física, 
praticantes e simpatizantes de yoga, além do público em geral. 

Local das oficinas: Campus III UPF – Creati Sala 15 

Nº de vagas: 22 

 

15h30 às 17h - Oficinas: Pilates Solo para Idosos – “Como eu faço” 

Proponentes: Calane Tiepo e Daniela Bertol Graeff (Creati UPF) 

Oficina teórico-prática, destinadas aos profissionais e estudantes da fisioterapia e da educação física, 
além do público em geral. 

Local das oficinas: Campus III UPF – Creati Sala 15 



Nº de vagas: 18 

 

14h - Oficina: A Bacia do Prata: trabalhando com a historigrafia e a documentação primária 
sobre a sociedade, o conflito e o pós-guerra de 1864-1870 

Proponentes: Fabiano Barcellos Teixeira; Orlando de Miranda Filho; Silvânia de Queiróz Pfluck; 
Wagner Cardoso Jardim e Mateus de Oliveira Couto 

A oficina abordará os seguintes tópicos: a sociedade platina; os antecedentes e o conflito de 1864-
1870; a historigrafia: o nacionalismo e a história; e novas possibilidades: a documentação primária. 

Local: IFCH – Sala 122 

Nº de vagas: 30 

 

Noite 

19h 20 min – Encerramento da IV Semana do Conhecimento 

19h 30 min - Apresentação Artística Coro Universitário UPF 

Regência: Fernando Montini 

19h 45 min - Palestra de Encerramento com André Trigueiro 

Local: Centro de Eventos 

11 de Novembro (Sábado) 

Roda de Conversa com André Trigueiro 

Local: Feira do Livro*                                *Atividade Extra 

 

 


