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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS PARA A NOITE ACADÊMICA 

 

De modo a informar a Comunidade Acadêmica acerca dos trabalhos que foram avaliados 

e selecionados para apresentação e/ou debate, o Centro Universitário UNIFACIG publica 

o presente Edital.  

 

Conforme consta do EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA A NOITE ACADÊMICA 

(anexo 01), o evento ocorrerá no dia 21.05.2021, sendo dividido em dois atos: 

 

1. Apresentação dos trabalhados por área – 1º Ato 

 

A apresentação e participação no primeiro ato se dará em salas específicas por áreas, 

de modo que os autores deverão acessar o link respectivo da área a qual o artigo foi 

submetido. 

Dos trabalhos submetidos para avaliação, foram aprovados e selecionados para a 

apresentação os seguintes:  
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•Google Meet

•19h-20h.

•Apresentação 
dos trabalhos 
selecionados 
por área.
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•Youtube

•20h30-22h30.

•Transmissão ao 
vivo dos 
trabalhos 
selecionados 
para debate.
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TÍTULO DE ARTIGO LINK DE ACESSO 

Área 1 - Gerenciais  

Desenvolvimento do “jogo do covid-19” por meio do 
Scratch 

meet.google.com/hex-ydqi-kfc 

Banheiro ocupado: necessidade em tempos de pandemia 
e desafios para uma vida conectada  

O impacto econômico-financeiro da pandemia do COVID-
19 na rede varejista Magazine Luiza S.A 

Análise das forças de Porter e da matriz SWOT em uma 
loja de material de construção da zona da mata mineira 

Área 2 - Direito 

Redes sociais, pandemia e influência no direito do 
trabalho: uma perspectiva a partir da vigilância líquida  

meet.google.com/kcg-stve-hgd 

A possibilidade de inclusão da pessoa com deficiência ao 
teletrabalho em um contexto de pandemia da COVID-19 

Teletrabalho, Hustle Culture e Burnout: a saúde mental 
do trabalhador na pandemia e a necessidade do direito à 
desconexão 

Os desdobramentos do home office durante a pandemia: 
o novo ambiente de trabalho e suas consequências 

Área 3 – Medicina e Enfermagem 

A saúde psicológica dos profissionais de enfermagem que 
atuam em unidades de emergência no contexto da 
pandemia do severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (sars cov-2) 

meet.google.com/mzd-nqcy-uhd 

Ensino remoto de urgência nos cursos da área da saúde 
durante o distanciamento social gerado pela pandemia 

Como a pandemia afetou a prática de exercícios físicos 
dos estudantes universitários 

Manhuaçu (MG) frente ao COVID-19 - o uso de máscara 

Área 3 - Odontologia 

COVID-19: impacto da pandemia no cenário acadêmico  

meet.google.com/kqy-dyco-fqc 

Eficácia e segurança do bochecho com antissépticos 
bucais previamente ao atendimento odontológico 
durante a pandemia da COVID-19 

Projeto Sorrindo na Pandemia 

Área 4 - Sociais 

As dificuldades enfrentadas no acompanhamento 
pedagógico em período de pandemia 

meet.google.com/beq-teks-mry 

Desafios e possibilidades da inserção de alunos com 
espectro autista na escola durante a pandemia 

meet.google.com/hex-ydqi-kfc
meet.google.com/kcg-stve-hgd
meet.google.com/mzd-nqcy-uhd
meet.google.com/kqy-dyco-fqc
meet.google.com/beq-teks-mry
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A educação em tempos de pandemia: uma análise desse 
cenário sob a ótica dos pais/responsáveis 

Área 5 – Engenharias e Arquitetura 

Análise do custo unitário básico de construção global 
durante a pandemia do coronavírus 

meet.google.com/vop-gfzh-avk 

Análise dos principais problemas da construção civil 
durante a pandemia do coronavírus no Brasil 

Área 6 – Medicina Veterinária e Gestão Ambiental 

Plataformas educativas nas aulas remotas durante a 
pandemia causada pelo COVID-19 

meet.google.com/bvs-xejt-gef 

Animais domésticos e a possível transmissão do 
coronavírus para seres humanos 

 

Os autores dos trabalhos acima selecionados, deverão organizar as apresentações, de 

modo que não ultrapasse o tempo limite de 15 (quinze) minutos por apresentação. 

Cada sala terá um professor mediador que conduzirá as apresentações dos trabalhos. 

Os autores que tiveram os seus trabalhos selecionados receberão Certificado de 

participação e apresentação de trabalho na Noite Acadêmica. 

Para os ouvintes será enviado, ao final do primeiro ato, na respectiva sala em que tiver 

acessado, o link com o formulário para emissão de certificado constando a presença no 

Evento. 

 

2. Trabalhos selecionados para o Debate – 2º Ato 

 

O segundo ato será transmitido pelo canal da Instituição no Youtube 

(https://youtu.be/03d0nWpwDSI), devendo os participantes e ouvintes do evento se 

direcionarem para o canal após a finalização do 1º ato.  

 

Foram selecionados 06 (seis) trabalhos, de modo que o debate seja composto de um 

debatedor por área. 

 

O critério de seleção dos trabalhos, abaixo relacionados, foi a correlação e/ou a 

proximidade dos assuntos tratados, com vistas a proporcionar uma discussão mais 

meet.google.com/vop-gfzh-avk
meet.google.com/bvs-xejt-gef
https://youtu.be/03d0nWpwDSI
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interativa, conexa e agregadora, já que os temas dos trabalhos submetidos envolveram 

as mais diversas áreas acadêmicas.    

 

Dos trabalhos submetidos para avaliação, foram aprovados e selecionados para o 

debate (2º ato) os seguintes: 

TÍTULO DE ARTIGO ÁREA 

O impacto econômico-financeiro da pandemia do covid-19 na rede varejista 
Magazine Luiza S.A. 

Área 1 

Teletrabalho, Hustle Culture e Burnout: a saúde mental do trabalhador na 
pandemia e a necessidade do direito à desconexão 

Área 2 

Manhuaçu (MG) frente ao COVID-19 - o uso de máscara Área 3 

Desafios e possibilidades da inserção de alunos com espectro autista na 
escola durante a pandemia 

Área 4 

Análise dos principais problemas da construção civil durante a pandemia do 
coronavírus no Brasil 

Área 5 

Plataformas educativas nas aulas remotas durante a pandemia causada pelo 
COVID-19 

Área 6 

 

A mesa de debates será composta por um debatedor de cada área (nomeado entre os 

autores de cada trabalho). 

O autor/debatedor deverá acessar o link de reunião a ser enviado pela Comissão 

Organizadora às 20:20.  

As professoras Bárbara Amaranto e Kastelli Sperandio conduzirão a mesa de debates 

como intermediadoras e direcionarão as perguntas para cada debatedor.  

Após a realização do debate serão anunciados: 

- Premiação de Artigo na Noite Acadêmica - trabalho vencedor por área; 

- Prêmio Científico Doutor Michel Hannas – primeiro lugar geral. 

Os debatedores receberão Certificado de participação no 2º Ato. 

Para os ouvintes, será enviado ao final do 2º ato formulário para preenchimento com 

vistas à obtenção de Certificado. 


