I Simpósio Espírito Santense de Comportamento
Motor (SESCOM)
18 de novembro de 2017
Local: Centro de Educação Física e Desportos da Universidade
Federal do Espírito Santo (CEFD - UFES).
O Simpósio Espírito Santense de Comportamento Motor é um evento de
caráter profissional e acadêmico, portanto, reúne ações dos campos de
conhecimento e intervenção do ensino, pesquisa e extensão. O objetivo
deste Simpósio é despertar, aprimorar e proporcionar a troca de
experiências e conhecimentos dos participantes e palestrantes na área de
Comportamento Motor para incentivar a produção e disseminação do
conhecimento científico nesta área no estado do Espírito Santo. Este
evento será o primeiro na área de Comportamento Motor no Espírito
Santo, assim, será possível melhorar e expandir o conhecimento e
desenvolvimento acadêmico dos participantes com relação às evidências
científicas na área de Comportamento Motor. Além disso, será possível
estabelecer parceiras de pesquisa entre pesquisadores e alunos para
ampliar as pesquisas na área de comportamento motor no estado do
Espírito Santo.

Programação
08:30-09:30

09:40-10:00

10:00-10:45

11:00-11:45

12:00-14:00

14:00 -14:45

Credenciamento e entrega de material

Cerimônia de abertura
Profa. Dra. Natalia Madalena Rinaldi (Coordenadora do I SESCOM - UFES)

Desenvolvimento do controle postural: Aspectos sensoriais e motores (Profa.
Dra. Daniela Godoi Jacomassi – UFSCAR/SP)

Processo ensino-aprendizagem motora em indivíduos portadores de
deficiência (Prof. Dr. José Francisco Chicon - UFES)

Intervalo para almoço

Biomecânica e controle dos movimentos voluntários na população idosa
(Prof. Dr. Renato de Moraes – USP/RP)

Atividade do córtex cerebral durante a locomoção humana: Influência do
15:00-15:45

envelhecimento, doença de Parkinson e exercício físico (Prof. Dr. Rodrigo
Vitório – UNESP/Rio Claro)

16:00-16:15

16:15-17:00

Coffee Break

Soluções Inovadoras para Reabilitação e Assistência à Locomoção Humana
(Prof. Dr. Anselmo Frizera Neto – UFES)

Inscrições
VALORES
Estudante (graduação e pós-graduação)
Profissional

R$ 50,00
R$ 70,00

VAGAS LIMITADAS
Pagamento de inscrições através de depósito bancário
identificado:
Banco do Brasil
Agência: 21-3
Conta Corrente: 122120-5
Nome da Conta: Fundação 481 XII CONESEF

ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM NOME
COMPLETO E CPF PARA sescom.contato@gmail.com

OBS: Alunos de graduação também devem enviar o
comprovante de matrícula para este endereço
(sescom.contato@gmail.com) ou apresentar este
documento no dia do evento.

APOIO:

