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 Eixo Temático: Meio Ambiente
Temas:
01. Desastres ambientais: qual o preço do desenvolvimento?
02. A corrida tecnológica e os impactos ambientais
03. Índio e a disputa por terras
Situação – problema: O crescimento urbano, assim como o
desenvolvimento da tecnologia têm criado condições
insustentáveis ao meio ambiente. Além desse fator, há um
constante conflito de terras entre índios e fazendeiros.


Eixo Temático: Saúde pública no Brasil

Temas:
04. Os impasses ocasionados pela Obesidade Infantil
05. Novos hábitos alimentares impulsionados pela mídia
06. Os riscos ocasionados pelo sedentarismo e a falta de
atividades físicas
07. Epidemias: uma situação que necessita de controle do
SUS e reeducação da população
08.Depressão e suicídio
Situação – problema: Houve a redução de investimentos
pela atual gestão governamental em saúde pública, no
entanto crescem os problemas nesse setor, tanto vinculados
à obesidade quanto ao surgimento e/ ou expansão de
epidemias. Soma-se a isso, os constantes casos de
depressão e suicídio que têm gerado grande quantidade de
óbito na sociedade.


Eixo Temático: Sexo e Sexualidade

Temas:
09. A disseminação de práticas homofóbicas no meio social
10. Transfobia e o combate ao preconceito
11. Igualdade de gêneros
12. Gravidez precoce

Situação – problema: Gays, lésbicas e transexuais são
constantes alvos de preconceito, seja por uma cultura de
intolerância ao “diferente”, seja por um passado marcado por
forte influência religiosa. Mas não é só esse grupo que é
tratado como minoria, as mulheres ainda sofrem a imposição
do patriarcalismo.


Eixo Temático: Educação e sociedade

13. Falhas da Educação Pública Brasileira
14. Repetência e evasão escolar
15. A prática de bullying no contexto escolar
16. O papel ressocializador dos presídios
17. Os desafios da educação universitária no Brasil
18. O trote universitário
Situação - problema:As instituições educacionais nem
sempre desempenham sua principal finalidade, construir
valores e tornar o indivíduo apto ao mercado de trabalho, lhe
configurando meios necessários à sua sobrevivência e à
construção de sua dignidade.
Eixo Temático: Família
Temas:
19. Novos modelos familiares
20. A família homoafetiva em questão na
contemporaneidade
Situação - problema: Novas concepções familiares surgiram
no século XXI rompendo paradigmas, alterando os novos
laços biológicos e afetivos, no entanto, muitos desses
núcleos ainda não são devidamente aceitos.
Eixo Temático: Política e economia
Temas:

21. O papel das manifestações para a construção de direitos

31. Cyberbullying e seu papel intimidador

humanos

32. Lei da Informação

22. A necessidade de uma reforma no sistema político

33. Democratização da informação

23. A crise dos refugiados

34. Inclusão digital

Situação - problema: O sistema governamental brasileiro

35. Os limites da liberdade de expressão

corrupto

burla

princípios

constitucionais,

os

quais

influenciam na qualidade de vida da população. Além desse

Situação - problema: A internet tem sido o espaço para a

fator, o sistema governamental precisa criar políticas não

propagação de notícias falsas na internet, com isso, crimes

somente de abrigo aos refugiados, mas também de fim da

como o cyberbullying e discursos de ódio são evidentes no

exploração aos quais eles são submetidos.

espaço virtual. Vale ressaltar ainda que a tecnologia nem
sempre é utilizada para a construção do conhecimento no

Eixo temático: Violência

espaço escolar.

Temas:
24. As manifestações de violência dentro dos estádios de

Eixo Temático: Trabalho e sociedade

futebol

Tema:

25. O uso de drogas por adolescentes e a construção da

36. Trabalho escravo no Brasil

violência no meio social

Situação - problema: embora existam leis trabalhistas as quais

26. Violência contra policiais

devem ser efetivadas no meio social, a exploração ilegal do

27. Política do desarmamento

trabalho ainda ocorre transgredindo a moral e a ética, assim

Situação - problema: A violência tem se tornado um fator

como os direitos humanos e sociais.

generalizante, tornando-se uma pandemia, desafiando
autoridades governamentais e fazendo a população adotar
medidas na tentativa de coibi-la, como o uso de armas,
realização de manifestações, assim como linchamentos.
Porém, é preciso destacar que policiais e sociedade civil têm
sido vítimas desse problema, agravado, muitas vezes, pelo
uso de drogas.
Eixo temático: Educação e Tecnologia
Temas:
28. O uso indiscriminado das redes sociais e os discursos de
ódio
29. A tecnologia e o desenvolvimento da educação brasileira
30. Os desafios no uso das novas tecnologias em salas de
aula

