“Metodologias inovadoras de aprendizagem e suas relações com o mundo do trabalho:
desafios para mudança de uma cultura”

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR *

25/08/2017 - Sexta-feira - Pré-Evento

18:00 - 19:30

Reunião do Conselho Diretor com Representantes Estaduais

26/08/2017 - Sábado

08:00 - 13:00

Credenciamento

09:00 - 10:00

Reunião da Diretoria de Ensino e Pesquisa com os coordenadores das áreas temáticas

10:00 - 12:00

X SENANGRAD
- O desafio da mudança de uma cultura nos cursos de Administração: aprendendo com as práticas nacionais e
internacionais.

12:00 - 13:30

INTERVALO PARA ALMOÇO

13:30 - 13:50

CERIMÔNIA DE ABERTURA

13:50 - 15:30

Debate: O papel do governo e das empresas no desafio de tornar os cursos de Administração mais relevantes
para o mundo do trabalho

15:30 -16:00

Coffee break

16:00 - 17:30

OFICINAS PEDAGÓGICAS e Espaço Inoversidade

17:30 - 18:30

ESPAÇO ANGRAD/MEC: As mudanças nas legislações que incentivam as inovações nos processos de ensino

19:00 - 20:00

Coquetel de abertura

27/08/2017 - Domingo

08:30 - 10:00

Espaço CFA

10:00 - 10:30

Coffee break

10:30 – 12:00

Painel: Rupturas no ensino e aprendizagem
- A inteligência artificial e o papel do professor de Administração hoje e no futuro
- Espaços de aprendizagens no mundo do trabalho: reflexões sobre o ecossistema empreendedor brasileiro
- Startups e a transformação do espaço de atuação do administrador

12:00 - 13:30

Intervalo para almoço

12:00 - 14:00

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
Apresentação dos trabalhos selecionados – categoria pôster

13:30 – 14:00

Espaço RAEP e Revistas Científicas convidadas: orientações gerais para publicações

14:00 - 16:00

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
Apresentação oral dos trabalhos selecionados

16:00 - 16:20

Coffee break

16:30 - 18:00

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
Continuação da apresentação oral dos trabalhos selecionados

18:00 - 19:00

Assembleia Geral Ordinária
1ª chamada – 18:00
2ª e última chamada – 18:30

19:00 - 20:00

Assembleia Geral Extraordinária – Eleições para o biênio 2018/2019
1ª chamada – 19:00
2ª e última chamada – 19:30

20:30

Jantar de Gala (por adesão)

28/11/2016 - Segunda-feira

08:20 – 12:00

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
Continuação da apresentação oral dos trabalhos selecionados



Esta é uma programação preliminar, sujeita a alterações.

