
ORAL (2) E PÔSTER (4)

AVALIADORES: Zaida Aguila zaida.aguila@unisal.br

Ana Claudia Tresmondi ana.tresmondi@unisal.br

Criança, mídia e consumo: estudo sobre a importância da educação para o consumo nas instituições de ensino público e privado CAROLINA SILVA DE BRITO

Energia fotovoltaica aplicada para ensino técnico e conscientização socioambiental no CPDB MARINA MONTEIRO DE CARO

Estudo e adoção de técnicas sustentáveis e construção inteligente para a minimização dos impactos ambientais causados pela construção civil AMANDA ALVES DE BRITO

Compostagem: processos e benefícios da prática INGRID DA SILVA SANTOS

Sistema de sinalização por VHF para captura de felinos: Um projeto extensionista em parceria com as ONGs Pró-Carnívoros e Amigos da Onça RAONY UZAE ROSSO

Análise do método construtivo de argamassa armada com núcleo de EPS como alternativa sustentável e conforto ambiental SAMER MORUAND NSAIF

ORAL (1) e PÔSTER (1)

AVALIADORES: Anderson Rogério Junque anderson.junque@gmail.com

Abraão Cesar dos Santos Francisco abraao.santos@unisal.br

Os desdobramentos da monoria preta em universidade e o respectivo impacto na sociedade JÚLIA FONSECA

A importância da brincadeira no combate ao racismo LUANA FERNANDES RICARDO

ORAL (6)

AVALIADORES: Marcos Aurélio Corrêa dos Santos marcos.correa@unisal.br

Paulo Tavares paulo.tavares@unisal.br

Análise da literatura acerca da violência intrafamiliar dirigida ao público infantojuvenil durante a pandemia de Covid-19 ANA CAROLINA MURAD

Aumento da violência contra a mulher durante a pandemia de Covid-19 ANA KAROLINE DE CARVALHO RIBEIRO

Home office: Tempos de pandemia e uma nova perspectiva sobre a vida social e profissional ANDREIA PEREIRA ARAUJO

18 anos e agora? Uma análise sobre desligamento e maioridade nas instituições de abrigo no Brasil ANDRESSA HERMIDE BARBOSA BORASCHI

Introdução da Educação Sexual na formação do ser ANTONIO AUGUSTO DINIZ DOS SANTOS

Ansiedade e depressão em jovens LGBTs: impactos do preconceito contra a diversidade sexual BIANCA PONZIO

Educação Étnico-racial
SALA 2

Educação Ambiental 

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRjNTNkNDctM2I1ZC00YTVmLTk0ZmItYzQ3YjkzZGQyNzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d 

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE5ZmFjNzktYWY2ZC00ZGExLWI3NmQtNTkwY2U5OWJiZDVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEyNjg1MjgtMTc5Yy00ZTRiLWI5M2UtOGE1YWJjYTJhZmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

Educação em Direitos Humanos

SALA 1

SALA 3
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ORAL (6)

AVALIADORES: Thiago Gomes thiago.paula@unisal.br

Maria Izabel Prezotto Vicente maria.vicente@unisal.br

O direito à assistência psicológica no serviço de acolhimento institucional: um panorama da situação no município de Santa Bárbara d’Oeste. DENNER DE FREITAS LONGO

PNAD e maconha: a educação e o direito no banco dos réus FERNANDO MARTINS LEOPOLDINO

A dependência química e um olhar crítico do suporte necessário para os que se fazem reféns das drogas GABRIEL DA SILVA MENGUI

A proteção dos refugiados à luz dos direitos humanos no plano internacional GIOVANA MARUCO DIAS PINTO

Pandemia e direitos sociais à saúde e à educação: um estudo de revisão sistemática GUSTAVO REIS UCHÔA

Educação em Direitos Humanos no ensino básico brasileiro: a possibilidade da contribuição teórica e prática do Sistema Preventivo de Dom Bosco ISABELA ZÁCCARO DE OLIVEIRA

ORAL (7)

AVALIADORES: Thalita Silveira thalita.dias@unisal.br

Lucas Naif Caluri lucasnaifcaluri@gmail.com

Direitos humanos no Ensino Médio: contribuição de Paulo Freire para a formação da cidadania crítica IVAN DA CUNHA TOBIAS

A percepção do adolescente do espaço escola na constituição da identidade: um estudo exploratório em contexto escolar JÉSSICA BORGES MARCELINO DA SILVA

A relação entre o mínimo existencial e a precariedade das políticas públicas direcionadas à população de rua em Americana/SP LUCAS FERNANDO PEREIRA VIVEIROS

Educação em tempos de pandemia: estudo de revisão sistemática MARCELA DE PAULA PIRES MATSUDA

A educação como Direito Humano: desafios e reflexões acerca da diversidade PEDRO BRIGIDO CORREA

O difícil acesso à educação e à informação das crianças no ensino público em tempos de pandemia TÚLIO REIS FERRAZ

O poder e o valor da leitura no século XXI VITOR NASCIMENTO

PÔSTER (7)

AVALIADORES:  Maisa Elena Ribeiro maisa.ribeiro@unisal.br

Margareth Pacchioni margareth.pacchioni@unisal.br

Perda do poder familiar por abandono afetivo: institucionalização de crianças e adolescentes ANA MARIA BATISTA MOREIRA

Os desafios do acesso à educação para alunos de escola pública e privada na região valeparaibana ante os impactos da pandemia de Covid-19 sob a ótica do Direito ConstitucionalANNA MELISSA MARCONDES NASCIMENTO

A importância da mobilidade humana em calçadas e a sua relação com acessibilidade para espaços urbanos APARECIDA SILVA SANTOS CARBONE

Desconhecimento acerca dos direitos humanos da criança e do adolescente BIANCA KETLYN RODRIGUES SOARES FONSECA

Violência doméstica contra mulheres ISABELA DE AMORIM GALHARDO

Direitos humanos e educação: um vínculo intrínseco ISAURA MARIA DOS SANTOS FORTES

A construção da cidadania nas fases da infância e juventude por meio da educação em direitos humanos ISAURA MARIA DOS SANTOS FORTES

SALA 4

SALA 5

SALA 6

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZkMTA2OGYtYzYxOC00YTdjLWFlNDEtYWE5MTQ3YWY0NTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-

e1a1-43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ2MTg4ZDAtZDgxMy00ZTZmLWFmMjAtYWI2YzY3YWM1MTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-

e1a1-43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDljZmI2OTAtM2U4ZC00OGIyLTg4NGUtZGRmNDhiOTAzN2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d
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ORAL (6)

AVALIADORES: Fábio Rodrigues Lemes fabiorlkafka@gmail.com

Tiago Bernardes de Jesus tiago.bernardes@unisal.br

O futebol como ferramenta de inclusão e de influência positiva de respeito e de cumprimento dos direitos humanos BRUNO MARUCO DIAS PINTO

Evasão escolar em tempos de pandemia CAROLINA RIBEIRO DA SILVA

A formação de professores: saberes docentes em serviço CINTIA ANDRADE BRANCO

Espaços de convivência educativa como ferramentas voltadas a contribuição na formação integral do educando: mãos à obra na Casa de Dom Bosco em Americana/SPCLAUDIA MARIA PASTOR

Transvivência: resistir e educar FABIOLA CAUDURO DA ROCHA

Influência da pandemia no desenvolvimento escolar e nas perspectivas de futuro de adolescentes do Ensino Médio público MATHEUS FELIPE DE SOUZA

ORAL (1) E PÔSTER (1)

AVALIADORES: Emilio Rodrigues Junior correiodoemilio@gmail.com

Marta Maria Pasquali  marta.pasquali@unisal.br 

Velhice e fake news: o papel das competências informacionais no desenvolvimento do idoso ISABELA MARIANO DO CARMO

Estudo e avaliação da qualidade de vida de moradores da baixada santista, quanto ao impacto referente a drenagem urbana e instabilidade de encostas nas comunidades carentesJENIFFER CAROLINE VISCONCIN TEIXEIRA

Mulheres vítimas de violência doméstica: acolhimento, informação e resgate da confiança e autoestima JÉSSICA DAIANA VENÂNCIO DE CARVALHO

Re-tratos do ensino remoto e híbrido na relação de aprendizagem com as crianças do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental MARIA CRISTINA MARQUES MOREIRA

O saber dos professores e a formação docente centrados na escola MARISLEI DARCI CAMARGO ROCHA

A mobilidade urbana como forma de inclusão social da pessoa com deficiência EMANUEL RIBEIRO PINTO DINIZ

ORAL (1) e PÔSTER (1)

AVALIADORES: Leila de Francisco Fernandes profaleilafernandes@gmail.com

Mateus Afonso Gomes mateus.gomes@unisal.br

NÚCLEO FAZENDO ARTE: relato de experiências na dança como um instrumento de aprendizagem no município de Cordeirópolis PATRÍCIA VOLTAREL DARÓS

A permanência e resistência da cultura popular afro ameríndia em grupos populares QUÉLI REGINA TEIXEIRA DE ABREU

A Psicologia como ponte entre os moradores em situação de rua e as políticas públicas RAQUEL FLORENCIO DA SILVA

Cultivando sonhos: relato de experiência na atuação da orientação profissional diante à pandemia VITÓRIA DEYSE DOS SANTOS PRADO

As mudanças no papel do educador e da escola em tempos de pandemia PATRICIA ALBIERI

Educação patrimonial para o público infantil em espaço de educação não formal: o caso de Santa Bárbara do Oeste – SP BIANCA DE PAULO BARBOSA

SALA 7

SALA 8

SALA 9

Educação Sociocomunitária

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI1MDkyMTYtMTFkNS00YmZhLTg2N2YtYWMwZmRlN2Q2YmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMzYzYzItNWY3YS00Zjk2LThiODUtZmRkYjczMmU2MmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNiMmQ0NTQtOGM1Yy00ZDUzLTgzYzYtMjU3YTg2NDc0MWFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

mailto:marta.pasquali@unisal.br 


ORAL (5) e PÔSTER (1)

AVALIADORES: Vagner Ferreira vagner.espam@gmail.com

Regina Cabette regina.cabette@unisal.br

De bazar para ateliê: o reposicionamento visando à ampliação da receita da Associação de Promoção e Assistência de Americana-SP ANA CAROLINA DA SILVA VERDOODT

O uso de concreto permeável com incorporação de resíduos de borracha em projetos de drenagem urbana e vias de tráfego leve APARECIDA SILVA SANTOS CARBONE

Protótipo de gerenciador de consumo hídrico residencial JOÃO VITOR PADOVANI CARRETEIRO

A implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais  (LGPD) no âmbito dos municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte JÔNATAS FERRAZ FORNITANI VITAL

O compliance e a efetivação da LGPD como aliados na crise de Covid-19 LILIANE ARNAUT DA SILVA

Estudo e análise dobre o impacto da tecnologia no processo de transformação digital da sociedade durante a pandemia de Covid-19 LUCÉLIA ALLINNY FERNANDES SILVA

ORAL (5) e PÔSTER (1)

AVALIADORES: Victor Baldan victor.baldan@unisal.br

Carlos Renato Meneghetti carlos.meneghetti@unisal.br

Tributação de dividendos: a renda empresarial deve ser tributada duas vezes? MARIA LUIZA ELEUTÉRIO MONTEIRO

A importância de um cronograma de obra na construção civil MARIA OLÍVIA VALIGURA BONFIM DE SOUZA

O empreendedorismo durante a pandemia da Covid-19: geração de emprego e renda para a comunidade de imigrantes na cidade de Americana-SP MARINA DE SOUZA DOMINGUES

Desenvolvimento de um sistema de geração de energia elétrica através da distribuição de água residencial RAMON OLIVEIRA BORGES DOS SANTOS

Estudo para o desenvolvimento de argamassas colantes a partir da utilização de agregados reciclados de concreto da cidade de Piracicaba-SP VICTOR JOSÉ DOS SANTOS BALDAN

Ventilador pulmonar de baixo custo GABRIEL SILVA DOS SANTOS

ORAL (5)

AVALIADORES: Rodolfo Bueno rodolfo.aquino@unisal.br

Márcia Rubez marcia.castro@unisal.br

A extrafiscalidade do tributo como ferramenta da preservação ambiental ANA BEATRIZ SANTOS RANGEL ANTICO

O débito conjugal na concepção de legitimador do estupro marital e a acentuação de suas consequências em razão da pandemia de Covid-19 ANA CLARA FRANÇA AMARAL

O impacto do abandono afetivo no desenvolvimento das crianças e adolescentes ISABELA CORRÊA RIBEIRO

Ótica contemporânea sob os impactos sociais e penais da recomposição familiar: diretrizes para uma política de proteção ao menor JÚLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Crimes contra a honra praticados na Internet JÚLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIzZGIyYWEtNTIyZC00YWRmLWFlM2QtYWY1MGQ3YjU2OTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmNhMWYyMmUtNmQwYi00YWU5LTkwZTMtZTU4Zjc5M2Y0ZGJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-

e1a1-43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdlZmRhZTUtNzQ3ZS00MjhkLTk2Y2MtMjA3Yjc1YzMxYjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

Empreendedorismo e Teconologia Social

Outras

SALA 10

SALA 11

SALA 12
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ORAL (5)

AVALIADORES: Elisangela Lambstein Franco de Moraes elis-moraes@hotmail.com

Catarina Decome Poker   catarinadecome@gmail.com  

Reflexões dos professores sobre as aulas remotas no curso de Fisoterapia no cenário da pandemia da Covid-19 na região metropolitana de Limeira-SP CAMILA GRANUSSO

Avaliação de indicadores pedagógicos da educação superior pela analítica de aprendizagem (Learning Analytics) e a inteligência artificial: sistema adaptativos educacionaisGEOVANNA ROBERTA MOTA

Modelagem Matemática Epidemiológica: Parâmetro Beta, ajustes exponenciais e aprimoramento do modelo matemático epidemiológico aplicados à pandemia do COVID-19 em CampinasRAFAEL DE OLIVEIRA REIS

PIBID/Unisal: as contribuições e limites do programa para a formação docente e a comunidade escolar na voz de egressos do curso de Pedagogia e profissionais de EducaçãoRAFAELA CRISTINA DA SILVA BARBOSA

GGDSAL: contribuições da Extensão no modelo remoto para o desenvolvimento e a promoção do humano ROBERTA CORTEZ GAIO

ORAL (3)

AVALIADORES:  Gabriel Carvalho Franco gabrielfranco.psicologia@gmail.com

Maíra Esteves Brito maira.brito@unisal.br

Austeridade e juventudes: impactos das políticas econômicas no trabalho, educação e saúde dos jovens DAVI DIAS RIBEIRO ARANTES

Do luto ao perdão: da finitude, falibilidade e culpabilidade ao ser humano capaz GUSTAVO HENRIQUE DE PAULA DAS CHAGAS

Reflexões sobre funções executivas, conaçao e cognição em pessoa idosa SÉRGIO YOSHIOKA

ORAL (4)

AVALIADORES: Bruno Creado bruno.creado@unisal.br

Dorival de Freitas Junior dorival.freitas@unisal.br

A importância do Compliance no combate à corrupção e a lavagem de dinheiro MARIA EDUARDA FERREIRA HENRIQUE

O Direito e a tecnologia: responsabilidade civil na inteligência artificial MARIA EDUARDA FERREIRA HENRIQUE

A reincidência sob o prisma criminológico MATHEUS ANDRADE DIAS GONÇALVES

Responsabilidade civil e as funções indenizatórias do dano moral MATHEUS ANDRADE DIAS GONÇALVES

PÔSTER (5)

AVALIADORES: José Augusto Paes Deccache jose.augusto@unisal.br

SALA 14

SALA 15

SALA 16

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTMxZGM2MDctOTE1Zi00NDkxLTlkYzEtNjkyYWVlNGVjN2Iw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

SALA 13

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzYWNkZjEtNmEzZS00YTRkLWJhYmYtYmI3OWM2MDQ2NjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUyNjhiNWYtYzIxNi00Y2FmLWFiZGItOWExN2Y3MjY4NDNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdkNzg5YjAtYTc3ZC00M2Q2LWI2YzAtMmMzNDljODI2Mjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

mailto:dorival.freitas@unisal.br


Roberta Gaio rocortezgaio@gmail.com

Adoção à brasileira e suas repercussões no ordenamento jurídico brasileiro ALINE SANTOS ROSA

Cartilha Educacional Digital como uma ferramenta auxiliar para professores durante o período de isolamento social MARIANA COELHO MARTINS

Brincando pelo Brasil: cooperação entre tecnologia e pluralidade cultural MARIANA COELHO MARTINS

(In)constitucionalidade da obrigatoriedade do regime de separação de bens para os maiores de setenta anos MARIO SILVA DINIZ

Construindo espaços de vivências: um olhar sobre o diálogo entre Universidade e comunidade a partir do projeto de Extensão "Lapa" VINICÍUS RAFAEL DE ARAUJO NOGUEIRA

ORAL (6)

AVALIADORES:  Carine Naldi Sawtschenko  carine.sawtschenko@unisal.br

Márcia Santos marcia.santos@unisal.br

Obrigatoriedade x coercibilidade: um estudo sobre vacinação, liberdade e responsabilidade social ANA LUÍSA SANTOS DIAMANTINO

Saúde docente, pandemia e home office: como professores do ensino médio avaliam suas práticas e qualidade de vida diante do ensino remoto? BEATRIZ REHM CAMPOS

Home office e saúde mental: estudo da percepção dos profissionais durante a pandemia Covid-19 BRENDA MARIA ESPÍNDOLA

Saúde mental dos educadores sociais: relato de experiências através do grupo operativo CAIO LUIS PIMENTEL DE AQUINO

Adaptação e saúde mental diante da pandemia de Covid-19: perspectivas para o futuro FELIPE BIGOTO DA COSTA

Um estudo de revisão sistemática sobre a pandemia de Covid-19 e os impactos do isolamento social na saúde física dos/das estudantes universitários FELIPE DETONI DA FONSECA FELIX

ORAL (6)

AVALIADORES:   Walcylene Castilho de Araújo  walcylene.araujo@unisal.br

Aline Fávaro Dias aline.dias@unisal.br

O impacto do ensino remoto emergencial na saúde mental do adolescente LAURA SOARES DA SILVA

Violência contra a mulher no contexto familiar e as relações de gênero em meio à pandemia LEONARDO DOS REIS SILVA

Adesão de docentes ao uso de tecnologias da informação e comunicação no ensino: o otimismo pode influenciar? LORRAINE DE PIERI BRANDÃO

O ato diagnóstico como forma de controle institucional: uma análise do filme "Um Estranho no Ninho" MARIA CLARA SOUZA NOGUEIRA DE SÁ

A pandemia de Covid-19 e os impactos do isolamento social na saúde mental dos/das estudantes universitários: um estudo de revisão sistemática MARINA BEATRIZ MORAES AMORIM

A loucura institucionalizada: relato de experiência de estágio em um CAPS II MURILO PEDROSO LEMES EUFRASIO

ORAL (5) e PÔSTER (1)

AVALIADORES: Camila Ambrosio Nogueira de Sá camila.sa@unisal.br

Paticia Regina Incerpe patricia.incerpe@unisal.br

SALA 17

SALA 18

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVkMmQyZGMtNTEyOC00NTRiLTgxZTYtZjdmM2M1ZTk0YTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI1YmYyYTEtMzViNC00YTQxLWIwMGYtZjE0YTdkNTBhYzRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

LINK DA SALA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA3ODFlZjQtNzk4MC00N2NjLTk0N2QtZWNjMGIzMzgyNGQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a0a7bc1-e1a1-

43c9-80f0-64c1235ccc49%22%2c%22Oid%22%3a%22a8028839-4695-4ce0-a7ac-695915e7ad0c%22%7d

Saúde

SALA 19



Arte e saúde mental: como as expressões artísticas podem contribuir com o bem-estar durante a pandemia? NATHÁLIA GARCIA PANACIONI GONZALES

Educação, Saúde e Tecnologia: contribuições para mulheres em tratamento oncológico SARA BARBOSA DURÃES

O suicídio como fenômeno da violência social e o compromisso da Psicologia TIAGO DE SOUSA MEDEIROS

Grupos operativos com pessoas soropositivas TIAGO DE SOUSA MEDEIROS

Percepções de pessoas com HIV/AIDS sobre a COVID-19 em um município do estado de São Paulo e estratégias para manutenção do tratamento WENDEL ANTUNES

Método de Aprimoramento de Comunicação Funcional (PECS) para Autistas no âmbito escolar GABRIELY DE CASTRO SILVA
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