
Eixos Temáticos para submissão de artigos:

Para fins de submissão dos trabalhos a Comissão Organizadora do XII ENEDS considera que os
temas de extensão e sustentabilidade são transversais e inter-relacionados a todos os eixos aqui
especificados e a temática do evento. 

1. Inovação, Tecnologia e Trabalho:

- Esta temática envolve os diversos eixos ligados à inovação, tecnologia e trabalho, tais  como:
tecnologias  sociais,  tecnologias  ambientais,  tecnologias  assistidas,  construção  e  implantação  de
softwares livres, inovações tecnológicas para o desenvolvimento e para a educação transformadora,
relações de trabalho em ambientes organizacionais, autogestão, processos de trabalho, entre outros.

2. Projetos Sociais e/ou Solidários:

-  Aborda  assuntos  como a  discussão de  quebra  de  paradigmas,  mudanças  de valores  e  cultura
ligadas  aos  projetos  sociais  e/ou  solidários,  em  particular  no  campo  da  Economia  Solidária,
Agroecologia e Mobilidade Urbana; considerando o poder de transformação das ações coletivas,
reorganização da produção, relações sociais fundamentais na solidariedade e autogestão, empresas
recuperadas,  finanças  solidárias,  segurança  alimentar,  redes  e  cadeias  produtivas  solidárias,
comércio justo e consumo consciente, entre outros. Aborda também a apresentação e discussão de
ações e projetos de engenharia voltados para o desenvolvimento social e/ou solidário.

3. Energia e Sociedade:

- Articula a discussão sobre modelos energéticos, sobre a matriz energética existente no país e as
estratégias de desenvolvimento desvinculadas do consumo excessivo de combustíveis fósseis, os
conflitos  relativos  à  implantação de  usinas,  reflexões  sobre hidroelétricas,  projetos  de extensão
relacionados a fontes alternativas de energia (fotovoltaica, eólica, pequenas hidroelétricas etc.);

4. Formação em Engenharia e Novas Possibilidades:

- Essa temática aborda questões e reflexões ligadas ao seu campo de atuação, ao perfil que vem
sendo formado do e da profissional em engenharia e o tipo de conhecimento que vem recebendo.
Discussões do modelo de ensino e metodologias. Experiências que demonstrem novas formas de
refletir e abordar o combate às opressões de gênero, LGBTfobia e racismo no campo profissional e
acadêmico da Engenharia podem ser submetidos neste eixo.

5. Universidade, Políticas Públicas e Desenvolvimento:

- Esta temática aborda temas como modelos de desenvolvimento, como vêm sendo discutidos no
âmbito local, regional, territorial e mundial e que contemplem a participação coletiva. Envolvendo
construções  de  políticas  públicas  para  a  sociedade  (segurança  alimentar,  habitação,  geração  de
trabalho e renda, educação jovens e adultos ou do campo, desenvolvimento rural e urbano etc) e o
papel da universidade nestes novos contextos.


