
08:00 as 09:00

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

08:00 as 09:00

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

08:00 as 09:00

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

DATA HORÁRIO
PALESTRAS / SEMINÁRIOS / PAINÉIS / MESA REDONDA

0
3

/1
0

/2
0

1
4

 (
se

xt
a-

fe
ir

a)
0

1
/1

0
/2

0
1

4
 (

q
u

ar
ta

-f
e

ir
a)

Auditório principal FACAPE

XIV E-INFO

XIV E-INFO

XIV E-INFO

(palestra) Antecedentes históricos da educação ambiental

(palestra)  Os desafios da cultura exportadora no Brasil

0
2

/1
0

/2
0

1
4

 (
q

u
in

ta
-f

e
ir

a)

(mesa redonda) Educação cidadã: desenvolvimento sócio-afetivo em espaços educativos

Auditório UPE 

 

Auditório biblioteca FACAPE

(palestra) Promoção da saúde com pacientes e acompanhantes em sala de espera

(mesa redonda) Bullying nas escolas

(palestra) Toni Morrison’s Jazz and the African - American Novel

 

 

 

(mesa redonda) PIBID

(palestra magna) A importância da PNL - Programação Neurolinguística e da Análise Transacional nas relações humanas

(palestra) Orçamento no setor público: mecanismo de democratização da gestão pública

(mesa redonda) Materiais didáticos sobre a história da escravidão e da liberdade no brasil oitocentista

(palestra) Recuperação de áreas degradadas e preserv. do meio amb.em fazendas da Labrunier

XIV E-INFO

XIV E-INFO

XIV E-INFO

XIV E-INFO

XIV E-INFO

XIV E-INFO

(palestra de abertura X SECOMEX) Financiamentos disponíveis para exportação

(palestra) ATITUDE – Solucione problemas sem que a ciência explique.

(palestra) O sertão pelas obras literárias: o PIBID como uma proposta interdisciplinar na upe - campus petrolina

(painel) Meio ambiente: percepção e ação na preservação e conservação dos recursos naturais no sertão do São Francisco

(abertura SU2014) + (palestra magna) Profissionais que dão um show.

 

(palestra) Despertando o espírito empreendedor que há em você

(palestra) (lançamento livro) Diálogos filosóficos sobre o sexto dia.
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Administração administração Biologia Biologia Comércio exterior Computação Direito Economia Economia Enfermagem/lab. Enfermagem Fisioterapia Fisioterapia/lab. Inglês Matemática Nutrição Secretariado Serv. Social Serv. Social

08:00 as 09:00     

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00      

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00  

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

08:00 as 09:00    

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00  

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

08:00 as 09:00

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00  

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

Gênero: um 

conceito, múltiplos 

enfoques

Potencial de 

aproveita-mento 

energético de bio-

massa na região 

nordeste

Marx e a 

Economia Política

A construção do 

projeto de 

pesquisa

0
2

/1
0

/2
0

1
4

 (
q

u
in

ta
-f

e
ir

a)
0

3
/1

0
/2

0
1

4
 (

se
xt

a-
fe

ir
a)

Medidas antropométrica para avaliação do estado nutricional da teoria à prática.

Medidas antropométrica para avaliação do estado nutricional da teoria à prática.

Introdução à 

administração de 

materiais

Matemática 

aplicada à 

negócios

(lab. I enf.) Noções 

básicas de 

primeiros socorros

Biossegurança: Sua 

importância na 

pesquisa e atuação 

profissional

Comunicação 

empresarial 

(lab. IV nutr.) 

Aproveitamento 

integral de 

alimentos: 

aproveitando 

nutrientes e 

reduzindo resíduos

Historia do 

Ambientalismo nos 

Estados Unidos - 

A infância nunca 

acaba - Usando 

jogos e atividades 

0
1

/1
0

/2
0

1
4

 (
q

u
a

rt
a-

fe
ir

a)

HORÁRIO

A construção do 

projeto de 

pesquisa

MINI-CURSOS

Elaboração de 

projetos

Planejamento  

estratégico

Design

Mobilização do paciente com feridas: 

ação conjunta do enfermeiro e do 

fisioterapeuta

(lab. Inf. UPE) 

Utilizando os 

sistemas de 

informações em 

saúde como 

instrumentos de 

gestão (sim, sinan, 

Marketing Pessoal: 

um caminho para 

o sucesso

Sustentabilidade 

Corporativa

Alguns por quês na 

matemática básica

DATA

Direito e deveres 

dos empregadores 

e empregados

(lab. I fisio.) 

avaliação da 

composição 

corporal: 

mensuração das 

dobras cutâneas

Ventilação 

mecânica
Saúde do homem.

A atual conjuntura 

econômica e a 

importância do 

Comércio Exterior

(lab. Geologia UPE) 

Como fazer muda 

de umbuzeiro

Como elaborar 

artigo científico 

(lab. II fisio.) 

Drenagem linfática 

corporal

Distinção 

euclidiana entre 

problema 

matemático e 

teorema 

matemático

Traçando o perfil 

do profissional e 

conhecendo 

melhor o 

Comércio Exterior

Aplicação das 

tendências da 

educação 

matemática em 

sala de aula.

(lab. Inf. UPE) 

Utilizando os 

sistemas de 

informações em 

saúde como 

instrumentos de 

gestão (sim, sinan, 

(lab. Inf. UPE) 

Utilizando os 

sistemas de 

informações em 

saúde como 

instrumentos de 

gestão (sia, 

Vias alternativas 

de nutrição do 

paciente

Finanças pessoais

Técnicas de 

negociação

A influência das 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação na 

Educação 

Gestão de 

negócios

Direito e 

contabilidade 

dentro da 

educação 

ambiental: qual a 

contabilidade e 

direito do 

Direito e 

contabilidade 

dentro da 

educação 

ambiental: qual a 

contabilidade e 

direito do 
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Administração Biologia Computação Direito Enfermagem Fisioterapia Geografia GTI História História Inglês Letras Nutrição Nutrição Pedagogia

08:00 as 09:00

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00  

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

08:00 as 09:00

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00   

17:00 as 18:00  

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

08:00 as 09:00

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

Internet e seus 

serviços: melhor 

segurança ao 

acessá-los

OFICINAS

(lab. Info UPE) 

organização de 

referências 

bibliográficas: 

DATA HORÁRIO

Sei-empreender

Redesenhando os 

sertões: conceitos 

e imagens

English verbal 

tenses – tempos 

verbais da língua 

inlgesa

A música como 

instrumento  

facilitador de 

aprendizagem.

História e cinema: 

para uma 

abordagem da arte 

cinematográfica.

A renovação no 

ensino de história 

antiga

O prazer do sexo 

seguro

(Facape) Oficina  

da faculdade 

aberta da terceira 

idade

Desertificação e os 

solos do 

semiárido: práticas 

para serem 

trabalhadas no 

universo escolar

0
2

/1
0

/2
0

14
 (

q
u

in
ta

-f
ei

ra
)

0
3

/1
0

/2
0

14
 (

se
xt

a-
fe

ir
a)

Uso de marcadores 

moleculares no 

diagnóstico das 

leucemias

Doenças cronicas 

não transmissíveis: 

o melhor remédio 

é prevenir.

O prazer do sexo 

seguro

(lab. Inf. 1 UPE) 

uso de programa 

modulador na 

interdisciplinaridad

e da fisioterapia

Oficina de 

paleografia

0
1

/1
0

/2
0

14
 (

q
u

ar
ta

-f
e

ir
a)

(UPE) tenda do 

conto: uma viagem 

pelo caminho dos 

povos no passado, 

presente e futuro.

Arteterapia - 

desvelando o 

inconsciente numa 

interfase entre o 

desenho e a 

música.

Os problemas 

linguísticos 

presentes no texto 

do universitário da 

facape e da upe.
Abordagens da 

alimentação na 

primeira infância e 

a prevenção de 

Competências 

familiares e 

educacionais: uma 

visão na saúde e 

Extração caseira de 

dna de espécies 

vegetais: morango 

e cebola

conflito e 

negociação nas 

organizações.

Análise econômica 

do direito - uma 

introdução

Elaboração do 

projeto de 

pesquisa: noções 

básicas
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MOSTRA
Direito Enfermagem Enfermagem II Enfermagem III Fisioterapia Nutrição Geografia História Administração Pedagogia Vários Enfermagem Direito Fisioterapia

08:00 as 09:00

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00    

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

08:00 as 09:00 Redes de atenção 

à saúde
 

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00  

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

08:00 as 09:00

09:00 as 10:00

10:00 as 11:00

11:00 as 12:00

14:00 as 15:00

15:00 as 16:00

16:00 as 17:00

17:00 as 18:00

18:00 as 19:00

19:00 as 20:00

20:00 as 21:00

21:00 as 22:00

Uma abordagem 

hospitalar nos 

cuidados da saúde 

infantil

Quadro vivo: 

encantos e 

gostosuras da 

literatura infantil

Feira de marketing

> Doce pressão

> PET-UPE promovendo a saúde

Banners dos 

trabalhos 

acadêmicos 

aprovados

construindo novas 

práticas na 

ocupação de 

passeios e vias 

públicas

EXPOSIÇÃO

Banners dos 

trabalhos 

acadêmicos 

aprovados

Banners dos 

trabalhos 

acadêmicos 

aprovados

Saberes, mestres e 

manifestações da 

cultura popular na 

comunidade do 

rodeadouro, 

PANFLETAGEM

construindo novas 

práticas na 

ocupação de 

passeios e vias 

públicas

0
3

/1
0

/2
0

1
4

 (
se

xt
a-

fe
ir

a)

DATA

O que será da vida 

e da saúde dos 

petrolinenses se o 

rio são francisco 

morrer?

Núcleo de práticas 

jurídicas 

(assistência 

judiciária gratuita)

EXTENSÃO

Procon

Procon

Procon

Procon

Orientações para a 

prevenção da 

hipertensão 

arterial e diabetes 

melitus

A tenda do saber 

ambiental

0
2

/1
0

/2
0

1
4

 (
q

u
in

ta
-f

e
ir

a)

Saúde do idoso: 

um novo olhar.

Núcleo de práticas 

jurídicas 

(assistência 

judiciária gratuita)

Núcleo de práticas 

jurídicas 

(assistência 

judiciária gratuita)

Escola segura

0
1

/1
0

/2
0

1
4

 (
q

u
ar

ta
-f

e
ir

a)

HORÁRIO

construindo novas 

práticas na 

ocupação de 

passeios e vias 

públicas

construindo novas 

práticas na 

ocupação de 

passeios e vias 

públicas

construindo novas 

práticas na 

ocupação de 

passeios e vias 

públicas

construindo novas 

práticas na 

ocupação de 

passeios e vias 

públicas

Procon

Procon

Enfermagem na 

contação de 

histórias, 

fantasias, magias e 

encantamento 

como estratégia 

terapêutica.

Mostra de 

maquetes de uma 

central de material 

e esterilização.

Mostra de 

maquetes de uma 

central de material 

e esterilização.
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