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2. APRESENTAÇÃO

A Semana de Mobilização Científica - SEMOC - é uma atividade promovida
anualmente pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL), integrando a
programação regular de atividades do calendário acadêmico desde 1998, sendo
organizada e executada com a participação de todos os segmentos da comunidade
acadêmica (docentes, discentes e funcionários), e já é uma tradição na cidade do
Salvador.

Dentre seus principais objetivos, a SEMOC pretende estimular e socializar as
iniciativas no campo da pesquisa científica e da extensão desenvolvidas na
Universidade, contribuir para a conscientização da comunidade acadêmica sobre a
importância da integração entre ensino, pesquisa e extensão, promover o
intercâmbio intra e interinstitucional em torno da produção do conhecimento e das
ações comunitárias, e fomentar a difusão e o fortalecimento da diversidade científica
no Estado da Bahia, como também no âmbito nacional e internacional.

A série SEMOC tem gerado importantes desdobramentos para o
fortalecimento da ambiência acadêmica, dentre os quais se inclui o estímulo à
sensibilização e mobilização dos diversos segmentos da comunidade universitária,
com repercussões na produção e socialização da pesquisa científica, no intercâmbio
de atividades culturais, na articulação entre os campi e entre diferentes instituições
e na criação e aprofundamento de redes nacionais e internacionais.

Neste já tradicional evento anual, docentes, discentes, funcionários,
pesquisadores e comunidades realizam atividades diversas em torno das temáticas
selecionadas, anualmente, que inclui conferências, mesas redondas, jornadas de
pesquisa, debates, apresentações de trabalho, minicursos, oficinas e atividades
culturais.

A sucessão de temáticas centrais da série SEMOC demonstra um
encadeamento lógico e tradutor do mérito privilegiado pela UCSal, circunscrito em
preocupações explícitas com questões sociais e com princípios basilares de cunho
universal, que articula-se, dessa forma, com a proposta pedagógica institucional,
como, também, evidencia a tendência de colocar no centro dos debates temas de
ampla abrangência científica e de abordagem interdisciplinar.

A cultura institucional de integração das diferentes áreas do conhecimento
alicerça o portfólio acadêmico da UCSal. Para a 24ª edição, a SEMOC traz como
temática central “Economia Circular: O novo paradigma para a

sustentabilidade”, que possibilita experienciar a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão e entre as grandes áreas do conhecimento: Ciências Exatas e
da Terra, Ciências Naturais, Engenharia / Tecnologia, Ciências da Saúde, Ciências
Agrárias, Ciências Sociais, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes.



Este tema se sincroniza, assim, com a diretriz institucional de pautar agendas
que privilegiam reflexões de relevância social, que sejam efetivas e inovadoras na
perspectiva de soluções para problemas reais que afetam a vida humana, sempre
enriquecidas por abordagens multidisciplinares, que abrangem as várias
concepções de produção do conhecimento.

3. TEMÁTICA CENTRAL

A economia circular é um conceito econômico por definição. Este se conecta
com a perspectiva de sustentabilidade e de outros conceitos inspirados
nomeadamente em noções de de economia verde, de economia de uso ou da
economia de funcionalidade, da economia de desempenho e da ecologia industrial,
da economia familiar e da economia de subsistência, e que emerge como alternativa
à economia linear, ou economia neo liberal.

O que a economia circular propõe é que os resíduos, ou "sobras" de uma
indústria, sirvam para matéria-prima reciclada ou até mesmo reutilizada de outra ou
para aquela própria. Não apenas isso, como? Bem, pretende desenvolver produtos
e serviços tendo em mente um reaproveitamento que mantenha os materiais em um
ciclo produtivo permanente, desta forma reduzindo dramaticamente a utilização de
novas fontes de recursos naturais do planeta, promovendo a conservação da
natureza, qualidade de vida humana e é por isso que abriga uma perspectiva
sustentável.

O modelo circular assume que absolutamente todos os produtos e serviços
têm origem nos recursos da natureza, e que, no final da vida útil, estes retornam à
natureza através de resíduos ou através de outras formas, mas sempre promovendo
o menor impacto ambiental, desta forma representando uma melhor qualidade de
vida seja no ambiente urbano ou no ambiente rural, sim porque a economia circular
não tem escala, ela cabe em qualquer dimensão produtiva, desde que o produto ou
prestador compreenda o seu ciclo funcional.

Conforme concebida, esta perspectiva econômica consiste em um ciclo de
desenvolvimento positivo contínuo, que preserva e aprimora o capital natural - este
se traduzindo a partir da qualidade dos principais componentes ambientais, como
água, solo, ar e clima, deste modo otimizando a produção de recursos e
minimizando riscos sistêmicos, permitindo assim a correta administração das
reservas finitas e fluxos renováveis dos recursos da natureza que dão sustentação a
civilização humana.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_verde
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Economia_de_uso&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Economia_de_funcionalidade&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Economia_desempenho&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia_industrial
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Economia_linear&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria-prima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reciclada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produtos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_produtivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_%C3%BAtil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riscos_sist%C3%A9micos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluxos_renov%C3%A1veis&action=edit&redlink=1


Inúmeras nações por todo o globo já buscam há mais de uma década promover
políticas públicas e medidas destinadas a promover e a financiar este tipo de
economia circular. No Brasil já temos esforços significativos em diversas regiões do
país, principalmente no que diz respeito às estratégias que passam também por
reduzir produção de energia, aumentando assim a eficiência energética; adoptar de
planos de mobilidade que privilegiem o transporte público, a mobilidade sustentável
e as ciclovias; e combater os excedentes no consumo energético.

Por fim, este modelo pretende acabar com ineficiências, ao longo ciclo de
vida dos produtos e serviços, por este motivo trás em si um forte caráter de
inovação tecnológica e de processos, desde a extração das matérias-primas até à
sua utilização, pelo consumidor, através de uma gestão mais eficiente dos recursos
naturais. Desta maneira, minimizando ou erradicando a criação de resíduos, além
de promover a melhor gestão destes e prolongando, ao máximo, a vida útil e o valor
do produto. Seu objetivo é manter produtos, componentes e materiais em seu mais
alto nível de utilidade e valor por todo o tempo, fortalecendo a cadeia produtiva seja
ela em pequena ou larga escala.

Deste modo a economia circular nos convida a refletir em como realizamos
nossas atividades, pensamos nos nossos projetos, construímos, produzimos,
comercializamos, prestamos nossos serviços e dividimos tarefas simples como até
mesmo o sustento das nossas famílias. A economia circular é por essência uma
perspectiva solidária, tendo em vista que busca a sustentabilidade ambiental a partir
de uma revolução na prospecção, uso e reuso dos recursos naturais. É a partir da
Economia Circular que práticas como a permacultura, a agricultura familiar, os
sistemas agroflorestais, a agricultura comunitária se fortalecem, impactando
também na redução do racismo ambiental. A Economia Circular é uma revolução
sistêmica: social, ambiental, tecnológica, na saúde, nas políticas públicas, e nos
meios de vida da civilização. Por tudo isso este é, na contemporaneidade, o novo
paradigma para a sustentabilidade.

A marca da 24ª SEMOC - "Economia Circular: O novo paradigma para a

sustentabilidade":

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%AAncia_energ%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mobilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mobilidade_sustent%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclovias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gest%C3%A3o_mais_eficiente&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor


4. EIXOS TEMÁTICOS

4.1.: Os Impactos Sociais da Economia Circular
4.2.: Legislação, Economia Circular e Políticas Públicas
4.3.: Cadeia produtiva, Inovações Tecnológicas e Economia Circular
4.4.: Revolução Verde e a Economia Circular
4.5.: Economia Circular, Saúde e Qualidade de Vida

5. SETORES INSTITUCIONAIS E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

5.1 Setores Institucionais da UCSAL com participação direta na SEMOC

● Gabinete Reitoria
● Gabinete Pró Reitorias: Pesquisa e Pós-Graduação, Graduação, Extensão e

Ação Comunitária
● Cursos de Graduação
● Programas de Pós-Graduação
● Coordenação do Lato Sensu
● Grupos de Pesquisa
● Administração dos Campi
● Coordenação de Extensão
● Coordenação de Pesquisa
● Coordenação de TI
● Coordenação de Captação
● ASCOM
● Comissão de Iniciação Científica
● Biblioteca
● Centro de Escrita Científica
● ARI



● Núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão
● Periódicos

5.2 Instituições Parceiras

Os palestrantes e debatedores sugeridos e convidados para o evento
emprestam relevância ao evento e reforçam sua importância. A seguir, algumas das
instituições propostas:

- Universidade Federal Rural de Pernambuco
- FIOCRUZ
- Reserva da Biosfera da Mata Atlântica / UNESCO
- Ministério do Meio Ambiente
- SESAB
- Associação de Moradores do Mutá - AMMU
- ONG CAMA - Centro de Arte e Meio Ambiente (cooperativados que

trabalham com reciclagem) - a confirmar
- Instituto 17 - a confirmar
- Rede Brasileira de Tecnologias Limpas - a confirmar

6. PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS OU DE
INOVAÇÃO DO EVENTO

O objetivo principal do evento é contribuir para a difusão da temática -
“Economia Circular: O novo paradigma para a sustentabilidade” e promover o
fortalecimento da produção do conhecimento científico (diversidade científica)
no país. A 24ª Semana de Mobilização Científica – SEMOC inclui, dentre suas
principais metas e contribuições:

a) promover a difusão científico-cultural de conhecimento do tema no âmbito
universitário;

b) articular iniciativas de produção do conhecimento de forma integrada entre
os cursos de graduação e pós-graduação da UCSal;

c) incentivar e promover o intercâmbio científico e cultural entre os Centros de
Pesquisa da Região, do país e do mundo;

d) contribuir para uma reflexão sobre a Economia Circular na
contemporaneidade, considerando, tanto do ponto de vista teórico quanto de
propostas aplicadas, que privilegiem o desenvolvimento de ações de promoção da
qualidade de vida da população a partir de uma mudança de direção nos processos
produtivos;

e) criar redes de conhecimento interinstitucionais internacionais e nacionais,
fortalecendo a produção e difusão do conhecimento científico de caráter
interdisciplinar acerca do eixo temático;



f) ampliar, a partir de estudos e pesquisas, os impactos sociais e culturais
através de ações integradas à temática;

g) ampliar as possibilidades de projetos de extensão (via projetos científicos,
ações sociais, culturais e esportivas) relacionados com o tema.

7. PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

A 24ª SEMOC trará, além das atividades já tradicionais como: Conferências,
Mesas Redondas, Sessões de Comunicação Oral, Minicursos, Recitais, Jornadas
de Pesquisa, Sessões de Pôster, SEMOC Jovem, Salão Interativo; outras grandes
atrações para esta edição estão previstas. Vejam algumas novidades a seguir.

SEMOC VIRTUAL

Seguindo a nova tendência global de orientação na pandemia para redução
de grandes aglomerações, traremos nesta 24ª edição, uma proposta de "SEMOC
100% Virtual". Nesta nova possibilidade ampliada de modalidade, teremos diversas
"Lives", Vídeo Conferências, Palestras, Sessões de Comunicação Virtuais, Sessões
de Pôster em Vídeo e Minicursos, que vão estar em formato virtual. Esta novidade
oportuniza para aqueles que não possam ou não desejem participar
presencialmente, a possibilidade de participação virtualmente e, além disso,
permitirá que palestrantes e pesquisadores de diversas partes da Bahia, do Brasil e
do mundo, possam contribuir à distância com a comunicação de seus estudos e
pesquisas, tornando, a exemplo da última edição em 2020, o evento muito mais
produtivo.

WORKSHOPS E OFICINAS

Procurando cumprir o seu papel social, extensionista e filantrópico a 24ª
SEMOC, contará com atividades voltadas especificamente para o tema. Uma série
de wokshops e oficinas serão oferecidas, o que - trará para esse segmento - um
espaço especialmente produtivo da vida universitária e quem sabe de maneira
permanente.

PRÊMIO "MELHOR ARTIGO" POR EIXO TEMÁTICO

Como já visto na edição anterior, a premiação para os melhores artigos
publicados na 24ª SEMOC, foi um grande sucesso. Esta atividade será



acompanhada de perto pelo nosso Centro de Escrita Científica (CEC) e
proporcionará uma excelente oportunidade para reconhecermos e valorizarmos os
melhores trabalhos científicos apresentados por Eixos Temáticos.

LANÇAMENTO E RELANÇAMENTO DE LIVROS

A fim de mostrar para toda a comunidade acadêmica os novos lançamentos
de livros da nossa comunidade UCSal, teremos mostras de livros recém lançados
ou em lançamentos, com a presença interativa de estudantes e autores e
promoção de momentos de autógrafos.

FESTIVAL DE MÚSICA

A música é um segmento cultural que participa ativamente do conceito de
Economia Circular, deste modo este será um espaço igualmente produtivo onde
movimentos tradicionais e alternativos poderão apresentar seus avanços neste
tema.

ESPAÇO EMPRESA SOLIDÁRIA

Nesta atração teremos a presença das empresas parceiras da 24ª SEMOC.
Será um espaço pensado para que determinadas empresas possam mostrar sua
solidariedade com nosso público alvo e também expor os seus produtos e serviços.

Estas são algumas das nossas atrações nesta 24ª SEMOC - "Economia

Circular: O novo paradigma para a sustentabilidade".

SEMINÁRIO LATO SENSU

Nesta 24ª SEMOC, teremos a reedição de um espaço especial de
interatividade de produção do conhecimento e estreitamento de vínculos
institucionais, garantindo a identidade da Pós Graduação Lato Sensu no contexto da
SEMOC. Ao fortalecer o papel da Universidade como produtora de conhecimento a
serviço da sociedade, O Seminário Lato Sensu cria oportunidades de aproximação
entre a UCSal, organizações e empresas, mediante a participação de estudantes
do Lato Sensu com apresentação de suas produções científicas, considerando as
diferentes áreas de conhecimento a partir da realização de oficinas, seminários
conferências debates, exposições, games e minicursos com temáticas
interdisciplinares e aderentes à temática central.



8. CRONOGRAMA FÍSICO

As atividades ocorrerão em dois Campi da UCSAL e mais instituições
parceiras externas. As atividades, abaixo, serão distribuídas entre todos os espaços,
de maneira a que ocorram atividades durante os cinco dias previstos para acontecer
a 24a. SEMOC.

ATIVIDADES 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10

Credenciamento dos participantes

Aniversário 60 anos UCSAL - Missa

Abertura e Encerramento

Mesas redondas e Sessões Científicas

Minicursos

Jornadas Científicas

Festival de Música

Lançamento e Relançamento de livros

Seminário Lato Sensu

Espaço "Empresa Solidária"

SEMOC Jovem/Iniciação Científica

Premiação dos Melhores Artigos

Salão Interativo (Sessões Culturais,
Exposições)

9. INFORMAÇÕES SOBRE PÚBLICO ALVO E PARTICIPANTES DO EVENTO

A SEMOC oportuniza a participação de interessados em diversos níveis:
graduação, pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), ensino médio das redes de
ensino dos municípios e estado da Bahia, membros das comunidades locais e
adjacentes aos Campi. O público alvo principal é sem dúvida a comunidade
acadêmica municipal, regional e nacional. Conta com as principais IES, além da
UCSAL, a UFBA, UNEB, UEFS, FSBA, UNIFACS entre outras. As inscrições de



trabalhos para as sessões de comunicação e pôster são facultadas à comunidade
das universidades e dos centros de pesquisas sediados no Brasil e no exterior
(professores, pesquisadores, alunos de graduação/pós-graduação e funcionários),
IES parceiras, além de profissionais egressos da UCSAL. O acesso às atividades é
aberto ao público em geral, inclusive na apresentação de pôsteres, trabalhos
científicos em sessões de comunicação por eixos temáticos.


