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MINICURSOS – 11/05 
 

Título do Minicurso Professor Link do Meet 

Construindo uma palestra motivacional Prof. Roosevelt Suna https://meet.google.com/eok-sngs-koq 

Estratégia de vacinação contra a COVID 19 no 
contexto do SUS. 

Profª Thais Monara  https://meet.google.com/jez-iuwb-pez 

Informática e educação em tempos de pandemia 
da Covid-19. 

Profª. Ana Carolina Oliveira https://meet.google.com/web-bbqq-nek 

Inteligência emocional no ambiente de trabalho. Prof. Gildeci Justino  https://meet.google.com/abx-cobv-nfx 

O contador no pós-pandemia. Prof. Elyvelton Andrade  https://meet.google.com/xhp-nmxo-eix 

Prática Penal: negar, confessar ou permanecer 
em silêncio? 

Profª. Camila Leite https://meet.google.com/gvd-iirb-ryn 
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MINICURSOS – 12/05 
 

Título do Minicurso Professor 
Link do Meet 

 

Projeto de negócios pelo modelo Canvas. Profª Ana Claudia  https://meet.google.com/gac-ndtz-dap 

Instrução criminal e a Resolução nº. 345, da Conselho Nacional 
de Justiça: A audiência por videoconferência como instrumento 
de celeridade processual durante a Pandemia da Covid-19. 

Prof. Arthur Benvindo https://meet.google.com/mjj-fkvt-amo 

Inteligência emocional no contexto escolar. Profª Ana Bulhões https://meet.google.com/xzo-xjci-yri 

Práticas de qualificação do direito ao brincar na Educação 
Infantil: desafios e possibilidades no contexto da pandemia de 
COVID-19. 

Prof. Douglas Vasconcelos https://meet.google.com/qcy-aobs-wbj 

ENDOMARKETING - como cuidar de seu público interno em 
pandemia? 

Profª Madelon Cristiany https://meet.google.com/pfe-jyak-exg 

A adaptação do Mindset profissional na possível realidade pós-
pandêmica. 

Prof. Kleber Salgado e Prof. Yuri Belém https://meet.google.com/vfe-qrmw-pox 

Marketing, o uso da grande mídia como ferramenta de 
desinformação, e suas consequências. 

Prof. Richard Holland https://meet.google.com/ckv-oxyc-mah 

As competências essenciais aos profissionais da educação no 
século XXI. 

Profª. Walkiria Lima https://meet.google.com/ahs-bapb-wdt 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


PROGRAMAÇÃO DOS MINICURSOS 

 

MINICURSOS – 13/05 
 

Título do Minicurso Professor Link do Meet 

A importância dos índices de análise das demonstrações 
contábeis no período pós pandemia. 

Prof. Noedson Araújo https://meet.google.com/qjn-wwcp-fbf 

A matemática financeira pós pandemia. Prof. José Valmir https://meet.google.com/zhu-wwwd-vhn 

Alterações laboratoriais dos pacientes com COVID 19. Profª. Rosangela Rosendo https://meet.google.com/vyi-kwwf-rmq 

Aprendizagem significativa: valorizando o pensamento de 
David Ausubel. 

Profª. Ivana Medeiros https://meet.google.com/ktn-whfo-ttr 

Assistência de enfermagem ao paciente em choque. Prof. Hítalo Cavalcante https://meet.google.com/yhn-smtm-rkh 

Data visualization em época de pandemia: o que os olhos 
não veem, são os dados que sentem. 

Prof. Victor Homero  https://meet.google.com/eny-xyfq-viq 

Filosofia em tempos de crise: o mundo da pós-pandemia. Prof. Marcos Pontes https://meet.google.com/hsf-dbke-gvx 

Investimentos durante época de pandemia. Prof. Franklin Araújo https://meet.google.com/wja-mxms-wge 

O ceticismo pedagógico e as aulas virtuais em plena 
pandemia. 

Profª. Sueli Rodrigues  https://meet.google.com/pzq-eumi-dbz 

Primeiros passos para você fazer seu site de forma prática Prof. Abraão Bandeira https://meet.google.com/zvt-ucen-dpq 

Professor no pós-pandemia; um perfil a ser reinventado ou 
aprimorado? 

Profª. Maria da Glória https://meet.google.com/zbh-ahzh-jys 

Reflexos da pandemia nas relações jurídicas de consumo. Profª. Kelly Pereira https://meet.google.com/ijv-mrtr-hpq 

Ser gestor escolar em tempos pandêmicos - um relato 
pessoal. 

Prof. Alex Cristophe https://meet.google.com/khm-dqrw-ztn 
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