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MESAS REDONDAS 

Mesa 1: “Quem é o adolescente hoje? Adolescências plurais nas sociedades latino-americanas” 

Moderadora: Prof. Maria Del Carmen Lopez Jordi - Odontologia Universidad de la República 

(UDELAR), Montevideo, Uruguai  

Painelistas: 

 Prof. Emérito Enrique Teófilo Sáforcada -Psicólogo - Universidad de Avellaneda 

Buenos Aires, Argentina  

 Martinha Clarete Dutra dos Santos - Licenciada em Letras - Diretora de Políticas de 

Educação Especial da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC/SECADI), Brasília. Brasil  

 Prof. José Carlos Sturza de Moraes - Bacharel em Ciências Sociais e Mestrando em 

Educação (UFRGS), Especialista em Educação de Jovens e Adultos e Educação de 

Privados de Liberdade; Especialista em Ética e Educação em Direitos Humanos. 

Integra o Núcleo de Antropologia e Cidadania (NACi/UFRGS) e o Idades - Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Antropologia e é Conselheiro do Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CEDICA). 

Mesa 2: “Fortalezas e vulnerabilidades na adolescência” 

Moderadora: Gilberto Alfredo Pucca Junior. Coordenador de Saúde Bucal do Departamento de 

Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde.do Ministério de Saúde do Brasil e Professor 

da Universidade de Brasília.  
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Painelistas: 

 Profa. Dra. Silvia Koller - Psicóloga - Professora da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Orientadora de Doutorado e Mestrado do Programa de Pós-

graduação em Psicologia; 

 Prof. Dr. Diogo Rizzato Lara – Médico Psiquiatra - Professor Titular da Faculdade de 

Biociências da PUCRS e coordenador do Ambulatório de Bipolaridade do Hospital 

São Lucas da PUCRS, Porto Alegre; 

 Profa. Dra. Irene Queiroz Marchesan – Fonoaudióloga -  Professora de Motricidade 

Orofacial – CEFAC (Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica 

Reconhecimento do Conselho Federal de Fonoaudiologia) -  Presidente da 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, São Paulo; 

 Profa. Dra. Ana Paula Motta Costa, Doutora em Direito, Professora do 

Departamento de Ciências Criminais da Faculdade de Direito da UFRGS. 

 

Mesa 3: “O papel da divulgação científica na formação de jovens e adolescentes” 

Moderadora: Profa. Dra. Nádya Pesce da Silveira - Química Industrial, Professora do Instituto de 

Química da UFRGS, Diretora Presidente da FAPERGS 2012-2015. 

Painelistas: 

 Prof. Dr. Alberto Passos Guimarães Filho – Físico Pesquisador Titular do Centro 

Brasileiro de Pesquisas Físicas, Rio de Janeiro.  

 Profa. Dra. Isaltina Maria de Azevedo Mello Gomes -  Jornalista – Professora do 

Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) 

 Me. Tamara Naiz da Silva - Lic. em História Diretora Presidente da Associação 

Nacional de Pós-Graduandos (ANPG)  

 Prof. Dr. Sigmar de Mello Rode – Presidente da Associação Brasileira de Editores 

Científicos –ABEC/Brasil e professor Titular de Odontologia, Universidade Estadual 

Júlio de Mesquita Filho - FOSJC/UNESP  
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PALESTRAS 

PALESTRA 1: “Mente, Cérebro e Adolescência” 

PALESTRANTE: Prof. Dr. Miguel Perez Garcia - Psicólogo da Universidade de Granada, 

Espanha e investigador do Centro de Investigação de Mentes, Cérebro e Comportamento 

(CIMCYC)  

COORDENADOR: Prof. Dr. Alex Bustos. Diretor da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de Concepción (UdeC), Chile  

 

PALESTRA 2: “Novas Tecnologias no Contexto da Educação Brasileira” 

PALESTRANTE: Senador Federal Lasier Martins – Advogado e Jornalista (PDT/RS), 

representando a Comissão de Educação do Senado. 

COORDENADOR: Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone. Prof. Titular do Instituto de 

Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  

 

PALESTRA 3: “Adolescer nas sociedades latino americanas: cidadania e participação social” 

PALESTRANTE: Dep. Estadual Manuela D’Ávila – Jornalista (PCdoB/RS)  

COORDENADOR: Prof. Dr. Dante Augusto Couto Barone. Prof. Titular do Instituto de 

Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

 Ballet da UFRGS - Porto Alegre, Rio Grande do Sul; 

 ONG Canta Brasil, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil; 

 Grupo de Danças folclóricas Sonnenschein - Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, Brasil. 

COORDENADORA: Prof. Dra. Fabiana Carletto Korber – Odontologia- Professora da 

Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. 
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OFICINAS 

1) “Atendimento Odontológico ao Adolescentes” sob coordenação da Profa. Dra. Maria 

Salete Nahás Pires Corrêa, USP. Moderador: AGOPED. COORDENADORA: Prof. 

Dra. Maria Celeste Morita – Professora do Departamento de Medicina Oral e 

Odontologia Infantil (MOOI) da Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual de 

Londrina e Presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO) 

A adolescência é um período que contempla uma fase única do desenvolvimento humano: a transição entre a 

infância e a idade adulta. Nesta fase, o jovem sofre grande influência das manifestações clínicas individuais da 

puberdade, dos seus ambientes familiar e cultural. Mudanças sociais, emocionais, físicas, biológicas e 

psicológicas ocorrem de maneira intensa e rápida. O profissional que assistirá este paciente deve estar atento 

a estas alterações para melhor atendê-lo, conhecendo assim as principais características da adolescência para 

facilitar o relacionamento com os jovens e obter sucesso no tratamento.O atendimento odontológico ao 

adolescente deve ser amplamente divulgado na Odontologia, pois muitas crianças que frequentavam 

rotineiramente o consultório Odontopediátrico, e tinham ausência de doenças bucais até esse período, 

interrompiam o tratamento durante a adolescência e atingiam a vida adulta com a doença cárie instalada, 

doença periodontal, erosão dental e traumatismos dentários.Nesta oficina/aula será apresentado a abordagem 

psicológica do adolescente, alguns aspectos específicos desta fase, bem como o relato de casos clínicos de 

tratamento e estética que são fundamentais para promoção de saúde bucal e auto-estima do paciente. 

2)  “Inclusão de adolescentes e jovens com autismo: caminho para a promoção de 

desenvolvimento, autonomia e participação social” sob coordenação de Marilene Leite 

Symanski da ONG Instituto Autismo e Vida. 

Essa atividade consiste em fornecer uma visão geral dos aspectos mais característicos do Transtorno do 

Espectro Autista, situações peculiares na convivência, comportamento e socialização na fase da adolescência 

e juventude. Ressalta-se a importância da inclusão social e educacional a fim de que os adolescentes e jovens 

possam ater níveis crescentes de desenvolvimento, autonomia e participação social. 

3) “Do Big Bang às estrelas: a origem dos elementos químicos no Universo” sob 

coordenação do Prof. Dr. Alan Alves Brito – UFRGS. 

Como o Universo se formou? Qual é a composição do Universo? Como as estrelas nascem, vivem e 

morrem? De onde viemos? Estas perguntas são essenciais para entender como os diferentes elementos 

químicos da Tabela Periódica, do hidrogênio ao urânio, foram formados no Universo. Nessa oficina, 

abordaremos os principais mecanismos físicos envolvidos na gênese dos elementos químicos na Natureza, 

desde o Big Bang até os processos de nascimento (fase bebê), vida (adolescência e fase adulta) e morte das 

estrelas. Entenderemos por qual motivo os elementos químicos são ingredientes importantes para entender a 

origem e composição do Universo e, consequentemente, a origem da própria vida. 
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4) “Juventudes no Contexto Atual: reflexões e políticas“ sob coordenação do Prof. Giovane 

Antônio Scherer, PUCRS. 

A presente oficina via problematizar o contexto atual a qual se inscrevem as juventudes. Busca-se realizar um 

debate conceitual, bem como analisar as políticas públicas para esse segmento social, e como tais sujeitos são 

impactos pela dinâmica da sociedade contemporânea. Trata-se de uma oficina, onde possibilita o debate livre 

a construção de conhecimentos. 

5) “A construção da Base Nacional Comum: a participação da escola na política pública” sob 

coordenação da Profa. Dra. Maria Beatriz Luce, Secretária de Educação Básica do 

Ministério da Educação 2014-2015. 

Oficina de trabalho para dirigentes de secretarias de educação, conselheiros de educação, diretores e 

coordenadores pedagógicos de escolas, professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), abordando: o ordenamento constitucional, legal e institucional da política 

curricular; a construção participativa da Base Nacional Comum dos currículos de Educação Básica. Exercício 

participativo: do Projeto Político-Pedagógico escolar à política curricular no Sistema Nacional de Educação. 

6) “Câncer de pele e adolescência - devo me preocupar?” sob coordenação da Médica 

Carolina Rocha Barone – HCPA. 

A pele é o maior órgão do corpo, servindo para diversas funções, como regulação da temperatura corporal, 

proteção contra agentes infecciosos, agentes químicos e agentes externos, como sol e calor. O câncer de 

pele é o mais comum de todos os tipos de câncer e representa cerca de 25% de todos os tumores malignos 

diagnosticados. É muito comum no Brasil e a maioria ocorre por excesso de exposição aos raios ultravioletas 

do sol. O público adolescente tem por cultura a exposição ao sol em busca de um bronzeado, por achar que 

esta melhora a aparência, sendo sinônimo de beleza. Sabe-se que a exposição solar no início da vida tem um 

impacto crucial no surgimento de câncer de pele; hábitos de fotoproteção adquiridos na adolescência podem 

modificar comportamentos e, inclusive, afetar as atitudes dos pais. 

Essa oficina tem por objetivo orientar quanto aos efeitos nocivos da radiação solar, como foto 

envelhecimento e câncer de pele, orientar quanto aos métodos mais indicados de fotoproteção, bem como 

promover atividade prática para auxiliar na identificação de lesões de pele suspeitas de câncer. 

7) “Empreendedorismo em Dois Tempos” sob coordenação da Esp. Kátia Ekizian Tanielian, 

SEBRAE-RS  

A oficina pretende sensibilizar os participantes para a temática do Empreendedorismo, ampliando seus 

horizontes e demonstrando a importância do equilíbrio entre o Empreendedorismo Empresarial, o 

Empreendedorismo Corporativo e o Empreendedorismo Social. 
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8) “Pensamento Computacional” sob coordenação do Prof. Me. Christian Brackmann, 

doutorando em Informática na Educação pela UFRGS  

Os avanços proporcionados pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na vida moderna tem 

possibilitado grandes avanços em vários aspectos, destacando-se novos meios de interação com máquinas, 

dispositivos móveis e etc. De uma certa forma, muitas pessoas não conseguem apropriar-se adequadamente 

destes avanços sem que estruturem melhor formas lógicas e racionais ao relacionar-se com tais dispositivos e 

sistemas. A própria resolução de problemas, na vida real e de uma maneira geral, pode ganhar grande 

contribuição no momento em que as pessoas e os jovens e adolescentes em particular se apropriarem de 

técnicas e formas de raciocínio empregadas em Computação. Neste contexto, surgiu em meios acadêmicos o 

chamado Pensamento Computacional, o qual é uma abordagem que visa sistematizar a solução de problemas, 

tanto de natureza técnica quanto na vida cotidiana, empregando conceitos e técnicas computacionais. Esta 

oficina fará uma breve introdução (teórica e prática) ao Pensamento Computacional e aplicação do mesmo 

em diversas áreas do conhecimento, compreendendo o uso de abstração, lógica, resolução de problemas, 

repetição, organização de dados, entre outros.  

9) “Oficina de Robótica com Arduíno” sob coordenação do Prof. Esp. Saulo Caetano da 

província Marista em conjunto com a UFRGS 

Gosta de computadores, robôs e componentes eletrônicos? É curioso, e gosta de saber como as coisas 

funcionam? Essa é a mola propulsora desta oficina. Porque esses elementos estão cada vez mais presentes no 

nosso dia a dia. A automação de processos para facilitar a vida humana é cada vez mais complexa. Mas isso 

não quer dizer que seja difícil de se reproduzir em casa ou na escola. E esses experimentos são 

multidisciplinares. Alguns componentes eletrônicos, e suas características serão apresentados. Após esse 

conhecimento, será desenvolvido uma atividade envolvendo software e hardware livre. Será utilizado a 

plataforma de prototipagem aberta ARDUINO para uma experiência envolvendo o controle de portas 

lógicas, leitura de dados analógicos, e controle de execução. Isso dentro de uma abordagem da robótica 

educacional usando a robótica livre. Esta oficina requer algum conhecimento no uso de um 

microcomputador. 

 

ATIVIDADES PARALELAS 

Atividade 1: “Oficina Odontológica AGATO (Associação Gaúcha de técnicos e Auxiliares de 

Odontologia): A importância da utilização do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) em 

adolescentes”  

A oficina vai trabalhar com modelos de gesso onde será montado um modelo com dentes pré fabricados para 

facilitar o trabalho de manipulação e colocação do material restaurador a ser inseridos em cavidades. Buscará 

realizar um debate sobre a doença cárie em adolescentes e como bem tratá-la, uma vez que tais sujeitos, são 

susceptíveis a uma alta incidência de cárie. Trata-se de uma oficina, que possibilita o debate livre com 

questionamentos a respeito do uso do Tratamento Restaurador Atraumático-ART em adolescente. 
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PUBLICO ALVO: Técnicos em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) 

PALESTRANTE: CD Daniel Faustino da Silva – Cirurgião dentista do Hospital Conceição e 

Brigada Militar do Rio Grande do Sul 

MODERADORES: Evelise Klein da Rosa (11/Jun.) – Presidente da Associação Gaúcha de 

técnicos e Auxiliares de Odontologia, Porto Alegre, RS; Socorro Moraes (12/Jun.) - Técnica em 

Saúde Bucal no Município de Ananindeua e Presidente da Comissão de Técnicos e Auxiliares de 

Odontologia do CROPA, Pará. 

 

Atividade 2: “Painel Odontológico AGOPED” (Associação Gaúcha de Odontopediatria) 

 Palestra “Qualidade de vida dos Adolescentes” – Prof. Dr. Tiago Ardenghi, Professor da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Horário:  13:00 - 14:30h 

 Palestra “A Ortodontia dos Modismos aos Mais Recentes Avanços” – Prof. Dr. Eduardo 

Silveira Ferreira e Prof. Dr. José Renato Prietsch, professores da Disciplina de 

Ortodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). Horário: 14:30-15:30h 

 Palestra “Ansiedade do adolescente ao tratamento odontológico” –Prof. Dra. Sandra 

Delgado Pagnoncelli -  Professora Regente da Clínica da Criança e Adolescente da 

Faculdade de Odontologia da PUC/RS. Horário: 16:00 - 17:00h 

 Palestra “Erosão dentária e distúrbios alimentares” – Fabiana Vargas Ferreira, pós 

doutoranda da Faculdade de Odontologia da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). 

Horário:   17:00 - 18:00h 

MODERADORES: Prof. Dr. Paulo Kramer Professor da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e Presidente da Associação Gaúcha de 

Odontopediatria (AGOPED) e Prof. Dr. Luciano Casagrande – Professor da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Atividade 3: “Diálogos entre Adolescentes, Jovens e Membros CLIOA” 

Nesta atividade de coroamento do evento a voz será dada aos jovens e adolescentes em diálogo mediado por 

membros da Sociedade CLIOA para que, a partir dos vários aportes e experiências tidas durante os dias 

anteriores do Congresso e do ponto de vista do público jovem, possa-se discutir e levantar os pontos que 
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merecerão maior aprofundamento por pais, professores, acadêmicos e cientistas. Estarão presentes jovens de 

diversos segmentos da sociedade, como representantes de estudantes de escolas públicas e privadas, 

indígenas, afrodescendente, migrantes, refugiados e solicitantes de asilo vivendo no Brasil e em outros países 

da América Latina. Neste rico mosaico de ideias que pretende se estabelecer, cada um dos participantes 

poderá fazer sua própria síntese das identidades e características dos jovens e adolescentes de nosso 

continente. 

MODERADORA: Profa. Dra. Carmen Visvisian - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
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