
• 8h às 9h
Café virtual

• 9h às 9h30 
Abertura

• 9h30 às 12h
Webinar - Relato das 
experiências dos 
trabalhadores que 
atuam como Gestores 
de trabalho remoto: 
desafios e 
possibilidades, ações 
para superá-los e 
avaliação dos resultados

Início da votação das 
mostras de fotografia, 
pintura e poesia

26/10/20
 (segunda-feira)

27/10/20
 (terça-feira)

28/10/20
 (quarta-feira)

29/10/20
 (quinta-feira)

30/10/20
 (sexta-feira)

31/10/20
 (sábado)

Vida e trabalho remoto em tempos de pandemia
e de pós-pandemia: desafios e possibilidades

• 14h às 17h
Webinar - Relatos de 
experiências dos traba-
lhadores de trabalho 
remoto em tempo de 
pandemia: desafios e 
possibilidades, ações 
para superá-los e avalia-
ção dos resultados

• 19h às 21h
Projeto Pilates, com o 
Prof. Franco Noce 
(EEFFTO)
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• 9h às 12h
Webinar - Relato das 
experiências dos 
trabalhadores que 
atuam como Gestores 
de trabalho presencial e 
remoto em tempo de 
pandemia na área de 
saúde: desafios e 
possibilidades, ações 
para superá-los e 
avaliação dos resultados

• 14h às 17h
Webinar - Relato das 
experiências: visão dos 
trabalhadores de traba-
lho presencial e remoto 
em tempos de pandemia 
desafios e possibilidades, 
ações para superá-los e 
avaliação dos resultados 
na área de saúde

• 19h às 21h
Oficina de Jogos, com 
o Prof. Luciano Pereira 
da Silva (EEFFTO/CEU)

• 9h às 12h
Webinar - Trabalho 
Remoto na UFMG: Novos 
Tempos e Tecnologias

• 19h
Apresentação do 
Grupo Sarandeiros

• 14h às 15h
Aula de exercícios de 
Ergonomia, com a 
Prof.ª Ivana Montandon 
(EEFFTO)

• 15h às 17h
Oficina de Burnout, 
com o Dr. André 
Henrique de Souza 
Leite (Psiquiatra/DAST)

• 9h às 11h
Oficina de Yoga, com o 
Dr. Geraldo Alves 
Lacerda 
(Psiquiatra/DAST)

• 11h às 12h
Aula de exercícios de 
Ergonomia, com a 
Prof.ª Ivana Montandon 
(EEFFTO)

Ginástica no CEU: 
Gincana de atividade 
física, com o Prof. 
Rodrigo Diniz (EEFFTO)

• 14h às 17h
Webinar - Qualidade de 
vida no trabalho (QVT) 
remoto em tempo de 
pandemia e de 
pós-pandemia

• 19h
Show “Perto de Mim”, 
Lu Mosqueira (ICEx)

• 20h às 21h30
Oficina de Jogos, com 
o Prof. Luciano Pereira 
da Silva (EEFFTO/CEU)

• 8h às 9h
Café virtual

• 9h às 12h
Webinar - Trabalho 
Remoto e Futuro do 
Trabalho Remoto 
Pós-Pandemia na UFMG: 
Impactos, Contradições e 
Desafios

• 17h
Divulgação do resultado 
das mostras de 
fotografia, pintura e 
poesia

• 19h às 20h
Projeto Pilates, com o 
Prof. Franco Noce 
(EEFFTO)

• 9h às 11h
Oficina de Jogos, com 
o Prof. Luciano Pereira 
da Silva (EEFFTO/CEU)

• 14h às 15h
Show “Leito encantado”, 
Teddy (ICA)


