
APRESENTAÇÃO XV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

O Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social (ENEDS) é um evento 

que se propõe a pautar a engenharia e a formação dos estudantes através de uma ampla 

discussão sobre o papel da engenharia no desenvolvimento de uma sociedade mais justa 

e igualitária. O evento busca evidenciar a relação da engenharia, em todas as suas áreas 

de atuação, com o desenvolvimento social, fazendo conexões entre universidade, 

movimentos sociais e poder público. 

 
O evento reúne estudantes de graduação das engenharias e áreas afins, professores, 

pesquisadores, gestores públicos, empreendedores solidários, movimentos sociais, 

entidades da sociedade civil, políticos e membros do Estado no esforço de questionar as 

bases científicas do modelo de desenvolvimento atual que influem diretamente nas 

pesquisas e na formação em engenharia nas universidades e centros de pesquisa do país. 

 
Desde sua criação, em 2004, o evento vem trazendo várias pautas para problematização 

da academia e exemplos de projetos bem-sucedidos na área de: tecnologias sociais de 

baixo custo e de baixo impacto ambiental; economia solidária; organização de 

trabalhadores de forma associativa ou cooperada; diferentes formas de geração de 

trabalho e renda; economia social; políticas sociais e públicas; metodologias 

participativas; e desenvolvimento local. 

 
OBJETIVOS 

 Promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências da aplicação da engenharia 

para o desenvolvimento social;

 Estimular a reflexão crítica de estudantes de engenharia e áreas afins a respeito do 

desenvolvimento tecnológico e da relação da engenharia com a sociedade;

 Ampliar a visão das engenheiras e dos engenheiros no exercício profissional para o 

desenvolvimento de uma economia social e solidária;

 Sensibilizar estudantes de graduação para a extensão universitária;

 Servir de ambiente para discussão e proposição de políticas públicas para o 

desenvolvimento social;

 Debater conceitos e práticas de tecnologias sociais.

 Fomentar a importância e necessidade do papel social dx engenheirx

 

PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do evento é constituído por estudantes de graduação e pós-graduação, 

docentes das engenharias e de outras áreas do conhecimento, pesquisadores das diversas 

instituições brasileiras, representantes de movimentos sociais, poder público, 

empreendimentos solidários, ONGs e qualquer membro da sociedade civil que se 

interesse ou trabalhe com a temática da engenharia e da tecnologia aplicada à justiça 

socioambiental. 

 
METODOLOGIA DO EVENTO 

 Palestra de Abertura com mediador e expositor sobre o tema;

 Mesas Redondas com mediadores, expositores e debatedores, abertas à participação 

do público;



 Minicursos, Oficinas, Rodas de Diálogo e Cine Debates relacionado às temáticas do 

encontro, que ainda serão definidas em conjunto pela comissão organizadora;

 Eventos Culturais para interação dos participantes do Encontro ao final de cada dia;

 Apresentação de Artigos: Adota-se o sistema de avaliação anônima (blindreview).

 
INSCRIÇÕES 

O ENEDS é um evento totalmente gratuito e as inscrições ficam abertas até os dias do 

evento. 

As inscrições devem ser feitas pelo site http://eneds.net/2018 
 

PROGRAMAÇÃO 

A programação do XV ENEDS está sendo montada considerando a realização de uma 

palestra de abertura, três mesas redondas, uma seção de apresentação de artigos, um turno 

para minicursos, oficinas, rodas de diálogo e cine debate, uma plenária final e eventos 

culturais ao fim dos dias, bem como intervenções culturais no meio da programação diária 

e espaço para mostra de stands. 

Diante de tantas temáticas importantes de serem discutidas quando se trata de engenharia 

e desenvolvimento social, achou-se em consonância com o evento e também de relativa 

importância os seguintes temas: 

 Palestra de Abertura: O direito à universidade pública, gratuita e de qualidade 

(TEMA DA XVª EDIÇÃO) 

 Mesa 1: Descolonizando a engenharia e democratizando os saberes 

 Mesa 2: RESEX: o elo entre desenvolvimento conservação 

 Mesa 3: Saúde mental das e dos futuros e atuais engenheiras e engenheiros 

 
Nós dividimos a programação em três mesas, uma por dia, além da mesa institucional e 

a mesa de abertura. No primeiro dia (12/11), pela manhã, pensamos em ter a mesa 

institucional seguida da mesa de abertura para abordar o tema do encontro “O direito à 

Universidade pública, gratuita e de qualidade.” Nesse momento buscamos discutir o papel 

social da engenharia e ciências exatas diante da autonomia universitária e quais os 

reflexos da atual conjuntura governamental na mesma. Pela tarde, a mesa 01 tem como 

tema a descolonização das técnicas/tecnologias empregadas nas ciências exatas e 

engenharia. A intenção é que o debate permeie através do questionamento da 

descolonização tanto das tecnologias existentes e comumente utilizadas quanto dos 

currículos de disciplinas ministradas na academia. O termo “descolonizar” viria da 

necessidade de colocar o negro e o indígena como sujeito produtor da tecnologia, 

atestando e valorizando os conhecimentos gerados por ele e que não são dados o devido 

reconhecimento. 

 

Para mesa 02, ocorrendo no dia 13/11, o tema trata das unidades extrativistas e dos 

conflitos socioambientais do litoral baiano e do país. O Brasil, desde a década de 90, tem 

a lei das unidades de conservação e as reservas extrativistas (Resex). As Resex tiveram 

início na década de 80 com Chico Mendes e as reservas extrativistas dos seringueiros. As 

Resex partem do pressuposto que as comunidades pleiteiam, e o Estado consegue, uma 

cogestão para determinadas áreas (no continente ou litoral). Na Bahia existem várias 

reservas extrativistas marinhas, onde a pesca tem um papel importante. Há muitos 

conflitos socioambientais envolvendo as populações tradicionais nas reservas 

extrativistas. No Brasil, existe a Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas 

http://eneds.net/2018


Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiros e Marinhos (CONFREM), que 

articula as Resex. 

 

A mesa 03 ocorrerá no dia 14/11, também pela tarde. O tema pensado foi a saúde mental 

dos discentes e profissionais de engenharia e o papel da universidade com relação à 

temática. Dado que os casos de suicídios entre discentes continuam ocorrendo, a pressão 

para formação no prazo mínimo de curso e, consequentemente, inserção no mercado de 

trabalho, bem como quais são as condições de saúde psicológica em que os engenheiros 

e engenheiras desenvolvem suas atividades são temas relevantes, acreditamos que tratar 

do assunto dentro do proposto pelo tema central seria interessante, uma vez que o 

desempenho acadêmico e interesse por diferentes temáticas por parte dos estudantes 

perpassa pelas condições de saúde em que ele se encontra, e nesse quesito se inclui a 

saúde mental. 

 

 

XV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ENEDS 
12 A 14 NOV - ALAGOINHAS/BA 

 

 

HORÁRIOS 12/11 13/11 14/11 

8:00 Credenciamento Credenciamento Credenciamento 

 
9:00 

 
Mesa 

Institucional 

 

 Minicursos           
& Oficinas 

Apresentação 
artigos 

+ 
Minicurso

s & 
Oficinas 

 
 

10:00-12:00 

      Palestra 
      abertura: 

O direito à 
universidade 

pública, gratuita e 
de 

qualidade 

 
Minicursos 
& Oficinas 

   Apresentação            

           artigos 
+ 

Minicurso
s & 

Oficinas 
12:00-14:00 Almoço Almoço Almoço 

 

 
14:00 

Mesa 1: 
Descolonizando 

a engenharia 

Mesa 2: 
RESEX: o elo 

entre 
desenvolvimento 
e conservação 

Mesa 3: 
Saúde mental 

dxs discentes e 
profissionais da 

engenharia 

16:00 INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

16:30-18:00 Cine Debate Rodas de 
conversa 

Plenária final 

18:00-19:00 Jantar Jantar Jantar 

21:00 Cultural Cultural Cultural 

 
ALOJAMENTO DISPONÍVEL 

O campus disponibilizará área aberta para alojamento das e dos participantes. O alojamento será 

tipo camping e para isso é necessário que aqueles que desejem se alojar nas dependências da 

universidade traga barracas e utensílios que julgar necessário. 

A área é próxima a banheiros e tem iluminação. 

 



 


