II JORNADA DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO:
Cidades inteligentes e seu impacto no nosso modelo social
Link para inscrição: http://bit.ly/IIJEDIUNIFG
Sobre o evento
De 26 a 28 de novembro de 2019, em Jaboatão dos Guararapes, ocorrerá
a II Jornada de Educação, Desenvolvimento e Inovação que, este ano terá como
tema central “Cidades Inteligentes e seu Impacto no nosso modelo social”,
promovido pelo Centro Universitários dos Guararapes e dirigido às diferentes
áreas da Administração Pública, Instituições, Centros Tecnológicos,
Universidades, Associações, Empresas e Profissionais implicados no setor
das Smart Cities.
A II JEDI potencia o intercâmbio de conhecimento e experiências sobre
as todas as áreas do conhecimento com foco nas cidades inteligentes, com a
utilização da tecnologia e a inovação como ferramentas base do
desenvolvimento. Para isso, o encontro abordará as principais temáticas
relacionadas com a Cidade Inteligente de uma maneira transversal,
multidisciplinar e multi-setorial, compartilhando boas práticas e tendências
tecnológicas emergentes.
O evento se justifica no aspecto de que os ecossistemas urbanos
inteligentes podem garantir um alto nível de qualidade de vida por baixos
custos. Inovações tecnológicas oferecem novas formas de uso da cidade. Sendo,
portanto, o primeiro evento, em Jaboatão dos Guararapes a abordar a relevância
do tema considerando suas complexas dimensões.
São objetivos essenciais do evento:
 Discutir o impacto do inteligente no aspecto social, uma vez que um a
cidade inteligente é necessária para promover a evolução nas relações
humanas para desmitificar esse conceito e contribuir na busca de bemestar para o cidadão.
 Abordar o efeito do planejamento urbano considerando o quão é
essencial planejar antes de construir para oferecer uma melhor qualidade
de vida aos cidadãos.
 Debater o efeito da sustentabilidade ambiental, uma vez que a ecologia
e desenvolvimento sustentável são essenciais para operacionalizar várias
áreas de serviço, oferecendo o melhor na Cidade Inteligente Social.
 Ressaltar a importância da inclusão social, considerando a importância
do caminho para uma economia do uso e consumo colaborativo que
pretende moldar-se a um novo modelo de cidade, viável através de
estratégias adaptadas ao contexto.
 Levantar tecnologias, uma vez que a inovação tecnológica é agora
aplicada em áreas urbanas, tornando o custo de vida em cidades

inteligentes mais barato comparado a tradicionais, ambientalmente mais
sustentável e socialmente inclusivo.

Programação
26/11/2019
8h – Credenciamento
9h – Sessão Solene de Abertura
Reitoria
Qualidade Acadêmica
Gerentes de escolas
Pós-Graduação
Autoridades convidadas
9h30 - Palestra Magna: O desenvolvimento de competências no Ensino
Superior: contribuindo para a construção de cidades cada vez mais
inteligentes – Arnado Vhieira /UNIFG
10h30 – Mesa Redonda: A Base Nacional Curricular Comum na prática: o
impacto nas cidades inteligentes – José Sueles – RenovarTE Consultoria
Educacional
14h Minicursos e oficinas
1.
2.
3.
4.

Inovação
Sustentabilidade
Humanismo Solidário
Tecnologias sociais

19h00 – Realidades, desafios e experiências de Smart Cities no Brasil e no
mundo – Clovis Rocha / Porto Digital
20h00 – Disfunções tecnológicas em ambientes urbanos e vida urbana –
Genésio Leão / UNIFG
27/11/2019
9h – Palestra: Placemaking e espaços públicos: recuperando ruas para a
vida pública – Melayne Macedo Silva / Centro Nacional de Mulheres Vera
Lucia

10h – Palestra: A importância dos Hemoderivados para as cidades
inteligentes – Jéssika Miranda do Nascimento / UFPE
11h – Palestra: Cidades Inteligentes, entre o ideal e o real no planejamento
e gestão urbana - Claudine Aurea G. Sampaio Maia / UFPE
14h Minicursos e oficinas
1.
2.
3.
4.

Planejamento de cidades sustentáveis e resilientes
Repensando a mobilidade urbana
Mudança climática: um desafio de uma geração
Cidades focadas no cidadão e a nova agenda urbana

19h00 – Palestra: Liderança e políticas públicas para cidades inteligentes
– Gustavo Leite /UNIFG
20h00 – A arte e as cidades inteligentes – Niedja Ferreira / UFPE
28/11/2019
8h – Sessão de exposição de trabalhos - banners
14h – Sessão de exposição de trabalhos - banners
14h – Sessão de apresentação de trabalhos - orais
19h - Sessão de encerramento

