3º CONGRESSO REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS: EDUCAÇÃO, AMBIENTE E SAÚDE
REGULAMENTO GERAL
O 3º Congresso Regional de Direitos Humanos: Educação, Ambiente e Saúde, é um convite a
pensar sobre os processos formativos na Educação Superior sobre a ética da responsabilidade. Será
um espaço para (re)pensar as ações humanas com a preocupação de promover nas diferentes áreas
do conhecimento, um compromisso com os Direitos Humanos como garantia de dignidade, o cuidado
com o Planeta Terra e a Saúde Humana. Essas preocupações, também se fundamentam nos
Projetos Político e Pedagógico de todos os Cursos da CELER Faculdades.
Desta forma, o Congresso permitirá aos docentes/pesquisadores, aos discentes e a comunidade
em geral refletir sobre a ética da responsabilidade e o futuro do planeta. Também constituirá um
espaço para divulgação dos estudos e pesquisas científicas em desenvolvimento ou finalizadas, de
caráter teórico ou empírico nas diferentes áreas das Ciências, envolvendo três eixos temáticos: 1)
Direitos Humanos, Novos Direitos e Cidadania 2) Educação, Ambiente e Economia e 3) Ciência,
Saúde e Tecnologia. Dessa forma, a CELER Faculdades mantém seu compromisso em contribuir
com a formação e o desenvolvimento regional por meio de profissionais compromissados eticamente
com a transformação da sociedade regional e global.
1) OBJETIVOS
Geral:
Propiciar um espaço de discussão e reflexão dos processos educativos para formação de
consciências fundamentadas na ética da responsabilidade no pensar os direitos humanos,
educacionais, sustentabilidade ambiental, social e econômica e nas questões bioéticas da saúde na
sociedade contemporânea.
Específicos:
 Debater sobre as concepções formativas no contexto de ensino superior para o despertar de
consciências éticas;
 Propiciar reflexões sobre a responsabilidade ética e a atuação profissional;
 Oportunizar um espaço de discussão capaz de desenvolver nos docentes/pesquisadores e nos
acadêmicos uma autorreflexão sobre o modo de agir;
 Viabilizar espaços de apresentação e debate de temas pesquisados em diferentes áreas do
conhecimento;
 Qualificar o corpo docente e os discentes e a comunidade regional para a apresentação de
trabalhos científicos.
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2) DATA, LOCAL E HORÁRIO
LOCAL: CELER FACULDADES – XAXIM/SC
DATA
27/09/2018
28/09/2019

HORÁRIO
19:15 às 22:30 horas
15:30 às 17:30 horas

28/09/2018

19:15 às 22:30 horas

29/09/2018

08:30 às 11:40 horas

LOCAL
Ginásio de Esportes
Salas de Aula (conforme Programação das
Apresentações e dos Eixos Temáticos a ser
publicado no site da Celer Faculdades).
Ginásio de Esportes, Auditório 1 e Auditório 2
(conforme Eixo Temático escolhido pelo
participante no momento da inscrição)
Auditório I

3) INSCRIÇÕES E VALORES
As inscrições para o 3º Congresso Regional de Direitos Humanos: Educação, Ambiente e
Saúde e para as apresentações de trabalhos poderão ser realizadas entre os dias até o dia 17/09
para o público interno e até o dia 24/09 para o público externo no site da CELER Faculdades
para as seguintes modalidades:
a) Ouvinte
b) Apresentação de Artigo ou de Resumo Expandido.
Os valores correspondentes a taxa de inscrição conforme as modalidades são:
PÚBLICO

CERTIFICADO DE 20 HORAS E/OU CERTIFICADO DEAPRESENTAÇÃO
DE TRABALHO
INTERNO
R$ 20, 00
EXTERNO
R$ 40, 00
OBS: EVENTO É GRATUITO, SEM CERTIFICAÇÃO, MAS, É OBRIGATÓRIA A INSCRIÇÃO PARA
ASSEGURAR VAGA E GARANTIR PRESENÇA NO COMPONENTE CURRICULAR PARA O
PÚBLICO INTERNO.
A inscrição será considerada confirmada após o preenchimento do formulário de inscrição e
pagamento para os casos que optarem pela emissão do certificado.
- O pagamento do boleto único deverá ser quitado até o dia 25/09, IMPRETERIVELMENTE, podendo
ser pago na Tesouraria mesmo após os 3 dias úteis.
4) CERTIFICADOS E CRACHÁS
Os crachás de credenciamento dos participantes do público interno serão retirados e entregues
aos acadêmicos pelos Coordenadores dos Cursos, junto a Coordenação de Estágio com o Ricardo,
durante o período de 18 a 21 de Setembro de 2018. E o público externo retira no dia do Evento o
crachá.
É obrigatório o uso do crachá de identificação do congressista durante todo o Congresso.
Na programação oficial do Congresso a participação é gratuita para o público interno e externo,
mas a inscrição é obrigatória, somente deverá efetuar o pagamento quem desejar pelo certificado
de 20 horas e/ou fizer envio de trabalhos para a apresentação.

2

Os participantes que ao final do Congresso, tiverem frequência superior a 75% de participação
poderão obter seus certificados através do site da Celer Faculdades, uma vez culminado o
Congresso. Não serão fornecidos certificados de participação para alunos que optarem por palestras
avulsas. Os certificados serão emitidos posteriormente ao término do evento exclusivamente via
sistema acadêmico em até 30 dias após o término do evento.
Será fornecido 1 (um) certificado de participação por trabalho, constando o nome do autor do
trabalho apresentado e o título. Ressaltamos que os nomes apresentados no certificado, bem como a
ordem sequencial deles, serão os mesmos informados na ficha de inscrição on-line, sendo de total
responsabilidade do autor que efetuou a inscrição. Os certificados de Apresentação de Trabalho
serão entregues após a apresentação dos trabalhos pelos Coordenadores dos Eixos
Temáticos.
A Celer Faculdades não se responsabiliza pela emissão e disponibilização de certificados de
edição anterior do Congresso.
5) PARTICIPAÇÃO
A participação de alunos e professores é obrigatória no 2º Congresso respeitando seus dias
letivos de aulas.
As datas que contemplam o 3º Congresso Regional de Direitos Humanos: Educação,
Ambiente e Saúde serão computadas como dia letivo e o aluno ou professor que não participar será
atribuído falta.
Serão emitidos certificados de horas proporcionais para os docentes e discentes que trabalharem
nas seguintes atividades no congresso: mediador, debatedor, avaliador de trabalhos e auxiliar na
organização do evento, coordenado pela Profa. Anne Margareth Knapp Faé - (Direção de Ensino) e
pelo Prof. Anderson Luiz Tedesco - (Coordenação de Pesquisa).
Para os docentes e discentes devidamente inscritos que trabalharem no Congresso, terão a
isenção da taxa de inscrição, mas deverão ter frequência de 75% no Evento para emissão de
Certificado.
6) EIXOS TEMÁTICOS
O 3º Congresso Regional de Direitos Humanos: Educação, Ambiente e Saúde contará com
três eixos temáticos, sendo eles:
1. DIREITOS HUMANOS, NOVOS DIREITOS E CIDADANIA
Ementa do eixo
Direitos Humanos e Justiça Social. Direitos Humanos e Imigração. Comunicação, Ética e Direito.
Direito e Políticas Públicas. Ética e Cidadania. Direitos Humanos e Meio Ambiente. Direitos Humanos
e Povos Originários. Novos Direitos e Tecnologias. Direito e Tecnologia. Cidadania e Corrupção.
Cidadania e Direito. Cidadania e Globalização. Direito e Dignidade Humana. Cidadania e
Globalização. Educação e Direito. Direito e Bioética. Temas atuais na área.
Professores coordenadores e responsáveis pelo Eixo Temático:
Prof. Vitório Junior Dervanoski (Coordenador)
Profa. Janaína Mônego (Coordenadora)
Prof. Renato Massoni Domingos
Profa. Elenice Bueno
Prof. Marcio Roberto Bitelbron
Profa. Maria Luiza Mello
Prof. Mauro de Oliveira
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2. EDUCAÇÃO, AMBIENTE E ECONOMIA
Ementa do eixo:
Educação e Ambiente. Comunicação, Educação e Ambiente. Educação, Ética e Ambiente. Educação
e Sociedade. Educação e Tecnologia. Ambiente e Tecnologia. Educação, Economia e Políticas
Públicas. Educação e Economia. Educação, Ser Humano e Ambiente. Desempenho Ambiental.
Desenvolvimento Sustentável Ambiental. Certificações Ambientais. Avaliação de Vantagem
Competitiva. Estratégia, Conhecimento e Inovação. Estratégia e Sustentabilidade Socioambiental.
Meio Ambiente e Políticas Públicas. Estratégia e Empreendedorismo. Estratégia e Cooperação.
Estratégia, Governo e Desenvolvimento. Finanças Corporativas. Investimento e Avaliação de Ativos,
Contabilidade Responsabilidade Socioambiental. Controladoria e Contabilidade Gerencial. Gestão
Estratégica de Pessoas. Liderança e Desenvolvimento Gerencial Conhecimento e Aprendizagem.
Temas atuais da área.
Professores coordenadores e responsáveis pelo Eixo Temático:
Profa. Vanessa Dutra Silva (Coordenadora)
Profa. Lucelia Fatima Nardi dos Santos (Coordenadora)
Profa. Mari Aurora Favero Reis
Prof. Daniel Ribeiro dos Santos
Profa. Elisandra Henn Diel
Profa. Tania Maria Radaelli

3. CIÊNCIA, SAÚDE E TECNOLOGIA
Ementa do eixo:
O Sistema Único de Saúde (SUS). Biomedicina e Saúde Pública. Educação Física e Saúde Pública.
Treinamento Físico e Saúde Pública. Psicologia e Saúde Pública. Níveis de atenção em Saúde.
Práticas de Cuidado em Saúde. Humanização e Saúde Pública. Prevenção e Promoção de Saúde. O
Processo de Cura em Saúde Pública. Práticas de Urgência e Emergência em Saúde Pública. Saúde
do Trabalhador. Saúde Ocupacional. Gestão em Saúde. Processos Organizacionais e saúde do
Trabalhador. Práticas Integrativas e Saúde do Trabalhador. Saúde Mental e Trabalho. Educação e
Saúde. Saúde e Tecnologia. Psicopatologia do Trabalho. Saúde Física e os Processos de Trabalho.
Processos de Gestão do Trabalho em Saúde. Esporte e Qualidade de Vida. Atividades Físicas e
Saúde. Práticas de Cuidado e a Saúde do Trabalhador. Ferramentas Tecnológicas em Saúde.
Fatores Biológicos, Bioquímicos e Moleculares no Processo de Saúde e Doença. Microbiologia de
Alimentos, Análise Ambiental e as Tecnologias da Saúde. Doenças e Contemporaneidade. Temas
atuais na área.
Professores coordenadores e responsáveis pelo Eixo Temático:
Prof. Paulo Fernando Perizzolo (Coordenador)
Prof. Tiago Ramos (Coordenador)
Profa. Maria Lucia Badalotti Tavares
Prof. André Figueiredo Pedrosa
Profa. Marli kasper Rex
Profa. Gissele Debastiani
Profa. Vera Lúcia de Liz Oliveira Cavalli
7) DISPOSIÇÕES GERAIS
As dúvidas ou divergências não previstas neste regulamento serão julgadas e decididas pela
organização do evento. A inscrição e aprovação dos candidatos implicam no conhecimento e total
aceitação deste regulamento.
A Comissão Organizadora do evento não se responsabiliza por eventos imprevisíveis ou por
eventos que, ainda que previsíveis, apresentem-se sob forma excessiva ou extraordinária, nem nas
hipóteses de caso fortuito ou força maior. A Comissão Organizadora do evento também não será
responsabilizada nas hipóteses em que outros agentes tenham contribuído com culpa ou dolo,
incluindo a própria vítima, e nas hipóteses em que, ainda que tenha Comissão Organizadora do
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evento agido dentro do razoavelmente exigido, por fatores externos e/ou independentes, o dano ou
prejuízo não tenha sido ou não pôde ser evitado.
O Evento poderá ser suspenso, adiado ou cancelado por decisão da Comissão Organizadora sem
que isso gere aos inscritos nenhum direito. Nenhuma das disposições deste regulamento gerará
qualquer direito ou expectativa de direito líquido e certo quer de ordem material e ou intelectual a
qualquer participante.
Para eventuais dúvidas favor entrar em contato com a Profa. Anne Margareth Knapp Faé via email: anne@celer.edu.br ou Prof. Anderson Luiz Tedesco via e-mail: pesquisa@celer.edu.br
Registra-se e publica-se,

Xaxim (SC), 09 de julho de 2018.

Profa. Anne Margareth K. Faé
Direção de Ensino

Prof. Anderson Luiz Tedesco
Coordenação de Pesquisa
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