Na semana de 09 a 13 de agosto de 2021,
para proferirem palestras promovidas pela
Educação a Distância (EaD), em modelo
webinar devido às restrições impostas
pela pandemia.
A proposta da Semana do Conhecimento
EaD se tornou um Projeto de Extensão
que consistiu em bate-papos envolvendo
trabalho e os alunos de todas as áreas dos
cursos de Graduação EaD, Smart, assim
como a comunidade externa.

O principal objetivo do projeto Semana do
Conhecimento foi promover a troca de experiências
entre os participantes e os palestrantes convidados,
e dessa forma conseguissem relacionar a teoria,
ou seja, os conceitos aprendidos ao longo das
elucidada pelos convidados atuantes no mercado.
Por meio dessa troca de conhecimento, objetivouse, também, que os participantes enxerguem o
de atuação dentro do curso escolhido.

áreas de Arquitetura e Urbanismo, Design de
Interiores, Biomedicina, Farmácia, Estética e
Cosmética, Educação Física, Nutrição, Engenharia
Civil, Engenharias Ambiental e Produção,
Fonoaudiologia, Gestão e Pedagogia.

AUTORES
Daniela Ferreira Correa - mestre em Novas
Tecnologias; diretora acadêmica de EAD e
Expansão do UniBrasil.
João Marcos Roncari Mari - mestre
em Engenharia Mecânica; coordenador
pedagógico da graduação EAD e coordenador
de cursos EAD do UniBrasil.
Marcia Cristina Alves dos Anjos Almeida
- doutoranda em Engenharia de Produção
e Sistemas; professora e coordenadora de
cursos na área de Gestão EAD.
Marcus Vinicius Roncari Mari - mestre
em Engenharia Mecânica; coordenador
pedagógico da pós-graduação EAD e
coordenador de cursos EAD.

Administração, Ciências Contábeis, Gestão
Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Gestão
Comercial, Arquitetura, Biomedicina, Design
de Interiores, Educação Física – Bacharelado,
Engenharia Ambiental, Engenharia Civil,
Engenharia de Produção, Estética e Cosmética,
Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição, Pedagogia,
Processos Gerenciais.
Larissa de Oliveira de Lima é arquiteta e urbanista
há 3 anos, especialista BIM em construtora de
Curitiba, experiência em aprovação de projetos
na Prefeitura, além de trabalhar com arquitetura
de interiores em Orlando-FL. A palestrante
apresentou o tema “Atuação na área de projetos
BIM em Arquitetura e Design”, e em sua tese
contato dos alunos dos cursos de Arquitetura e
Design de Interiores com os softwares disponíveis

da área para estarem preparados para o mercado de trabalho no
surgimento de oportunidades.
Luciana Munhoz é graduada em Farmácia, pós-graduada em
Imunologia Clínica e Farmácia Estética; Sócia-proprietária
da L’Essence Estética Avançada. Melissa Mara é bacharel em
Biomedicina, habilitação em Patologia Clínica; pós-graduanda
em Bacteriologia Clínica. As palestrantes apresentaram o tema
“Atuação na área de Estética e Análises Clínicas” e em sua tese
de Biomedicina, Farmácia e Estética e Cosmética de forma ética e

contabilidade desde 2009. É especialista em Controladoria e
Finanças e mestre em Administração. Atualmente é analista
contábil na Fomento Paraná. A palestrante apresentou o tema “As
Contábeis”, e em sua tese central apresentou aos alunos todas as
possibilidades de atuação para a área de Contabilidade, explicando,
as ferramentas digitais com foco na tomada de decisão e estratégia
das empresas.
Jean Carlos Calabrese é professor-doutor, treinador e nutricionista.
Especialista em nutrição esportiva, treinador de diversos atletas.
com Treinamento em Serviço, mestre em Segurança Alimentar
e Nutricional, com experiência em Alimentação Escolar. Os
palestrantes apresentaram o tema “Atuações do Educador Físico e
Nutricionista” e em sua tese central apresentaram aos alunos de
Educação Física e Nutrição a importância de uma atuação voltada
ao bem-estar e saúde do paciente, sempre aliando a alimentação e
a atividade física.
Fernando Raia é engenheiro ambiental, pós-graduado em
Imóveis Rurais e Engenharia de Segurança do Trabalho. Fernando
Bianchini é engenheiro de produção, atua há mais de 6 anos
como Analista de Processos e Qualidade na empresa Duas Rodas.
Os palestrantes apresentaram o tema “Atuação do Engenheiro
Ambiental e Engenheiro de Produção” e em sua tese central
apresentaram aos alunos de Engenharia as possibilidades de atuação
do engenheiro em processos produtivos, levando em consideração

Audiologia, mestre em Distúrbios da Comunicação Humana –
UTP. Atua há mais de 20 anos na área de Audiologia Ocupacional.
A palestrante apresentou o tema “Atenção à saúde auditiva do
trabalhador: a atuação do fonoaudiólogo na área ocupacional” e em

sua tese central apresentou aos alunos do curso de Fonoaudiologia
auditiva do trabalho.
Luciana Camargo é licenciada em Letras Português/Inglês, mestra
em Estudos Literários e doutoranda em Letras. Autora de livro,
tem experiência na Educação Básica, Formação Docente e na EaD,
e atua como docente do IFPR. A palestrante apresentou o tema
“Linguagem é acolhimento” e em sua tese central apresentou de
uma forma lúdica e interativa a importância da linguagem nas mais

Quantitativos, Ferramentas Gerenciais e Processos Decisórios,
consultor em Análise Estatística, consultor em Governança de TI.
O palestrante apresentou o tema “Atuação como professor nos
cursos de gestão: como as ferramentas digitais contribuem para a
formação” e em sua tese central apresentou para os alunos do curso
de Gestão a importância de relacionar as ferramentas digitais ao
aprendizado das disciplinas com abordagens quantitativas do curso.
Paulo Bif é administrador, sócio e assessor de investimentos. Atua
Capital, grupo que assessora 2.500 clientes ativos. O palestrante
apresentou o tema “Atuação do Assessor de Investimentos”, e em
sua tese central apresentou para os alunos do curso de Gestão,
e principalmente aos alunos do curso de Gestão Financeira, as
possibilidades de atuação do Assessor de Investimentos, como
ganhar dinheiro e se especializar nessa área que atualmente cresce
mundialmente.
Larissa Cristina Santo da Silva é engenheira civil, pós-graduanda
em Engenharia de Orçamentos. Possui experiência de 3 anos em
orçamentos de obras, principalmente voltados a área industrial,
comercial e hospitalar. A palestrante apresentou o tema “Atuação
para os alunos de Engenharia Civil a importância de uma atuação
estratégica no orçamento de obras, apresentando na prática como
os alunos podem trabalhar nessa área e como ela pode contribuir
para um bom desenvolvimento de qualquer obra.
Eduardo Augusto do Rosário Contani é doutor e mestre em
Administração, consultor de empresas (Banco Mundial, FIA) e
sócio da boutique de consultoria empresarial Actual Ventures. O
palestrante apresentou o tema “Atuação em Consultoria em Gestão”
e em sua tese central apresentou para os alunos dos cursos de
o começo do curso, seja por meio de estágio ou CLT. Explicou aos
alunos características essenciais para uma boa atuação na área de
consultoria, como: aprender a aprender; buscar conhecimentos;
atuar em áreas distintas; e bom relacionamento interpessoal entre
empresas nacionais e internacionais.

tanto por chat, quanto por áudio, sendo que as interações foram
muito interessantes. Foi possível notar convidados interessados
e sedentos por conhecimento, independente da área do curso.
cursos EaD e Smart do UniBrasil aos graduandos e comunidade
externa interessada. A seguir podem ser observados comentários

“Obrigada! Apresentação de grande
relevância para quem está iniciando o
curso, aqui com os alunos de Laranjeiras.
Ana Paula Kalinoski
“Parabéns professora Luciana, pelo
Deisa Ajala
“Adorei a aula, foi de ótimo
aproveitamento.”

“Boa noite, muito interessante sua palestra
oportunidades dentro da gestão.”

