
SEMANA DO CONHECIMENTO da UFMG NA EEFFTO: 

 

Neste ano, as apresentações locais dos trabalhos de pesquisa e extensão da EEFFTO na Semana do Conhecimento da UFMG 

serão realizadas em um mesmo dia e em um evento específico que também incluirá quatro seminários.  

EVENTO: I Encontro da Pesquisa e Extensão na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

DATA: 09 de outubro de 2017. 

Horário: de 8:00 as 17:00h. 

Público Alvo: estudantes de graduação e pós-graduação das áreas de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 
UFMG e de outras Instituições de Ensino Superior. 

Orientações:  

1- O Formato de apresentação dos trabalhos de pesquisa (SIC) será Pôster e dos trabalhos da Extensão(SEX) será 

apresentação oral. 

 

2- Será disponibilizado link no site para realização de inscrição, participação nas apresentações e emissão de 

certificados. O aluno da EEFFTO que participar poderá  requerer seu certificado de participação e com a soma da 

carga horária poderá aproveitar como crédito em seu Colegiado( de acordo com normas de cada Colegiado). 

 

3- Pôsteres: deverão ser afixados de 07h30min h as 08:00h e retirados de 17:00h as 17h:30min. Metade dos pôsteres 

serão apresentados de 08:00h as 11:00h e a outra metade de 13:00 as 16:00h. Os turnos de apresentação de cada 

trabalho serão divulgados posteriormente. 

 

4- Apresentação Oral: serão realizadas de 8:00 as 11:00 e de 13:00 as 16:00h em horários específicos a serem divulgados 

posteriormente. 

 

5- Programação dos seminários: 

Horários: 11:00h as 12:00h e 16:00h as 17:00h.  Serão 4 seminários: 

 

SEMINÁRIOS I E II de 11 às 12h  -  Moderador Professor  Cleber  Augusto Gonçalves Dias  do Departamento de 

Educação Física. 

I – Rotina e desafios da carreira de Pesquisador. Para desenvolver a temática,  professora Lívia de Castro Magalhães 

do Departamento de Terapia Ocupacional – 25 min de palestra e 10min. de mesa redonda. 

 

 II- O Extencionista: desafios e contribuição para a Universidade. Para desenvolver a temática, professor Luciano 

Pereira da Silva do Departamento de Educação Física – 25 min de palestra e 10min de mesa redonda. 

 

SEMINÁRIOS III E VI de 16 às 17h -  Moderador: professora  Ana Cláudia Porfírio Couto do Departamento de 

Esportes. 

III – A pesquisa no campo da inovação tecnológica: desenvolvimento de produtos  e patentes. Para desenvolver a 

temática, professor Thales de Souza do Departamento de Fisioterapia – 25 min de palestra e 10min de mesa 

redonda no final. 

IV – Empreendedorismo na Extensão – Para desenvolver a temática, professor Luciano Sales Prado do 

Departamento de Esportes. 25 min de palestra e 10min de mesa redonda. 


