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Simpósio Internacional de Ciências Integradas. 

Sabe-se que muitos fatores, dos feitos do homem são 

fenômenos histórico-social, decorrentes do modo de produção 

econômico, que se estabelece há dezena de anos. Assim, sua 

formação social se funde com sua própria cultura, e esta por sua 

vez, está fortemente vinculada à força produtiva de cada indivíduo e 

pelo conjunto de suas relações sociais. Durante muito tempo foi, e 

ainda são consideradas naturais algumas instâncias pertencentes à 

sociedade, como: devemos consumir diferentes bens e produtos 

culturais, mesmo que não sejam de fato tão importantes para nossa 

sobrevivência, temos que trabalhar várias horas por dia, mesmo 

que nosso lazer seja escasso, consideramos que outros indivíduos 

menos abastecidos economicamente são assim porque não se 

esforçaram o suficiente, que o empobrecimento é assim mesmo, que 

negros foram feitos para a subserviência, que outras culturas, como 

as dos indígenas são irrelevantes, que a natureza pode fornecer 

tudo inesgotavelmente, entre outros aspectos. 

A naturalização surge sob a forma de idéias que afirmam que 

as coisas são como são porque é natural que sejam assim. Desta 

forma, as relações sociais, bem como as interferências que o ser 

humano causa no meio em que vive passam a ser vistas como 

naturais existentes em si e por si, e não como resultados de nossa 

ação. 

E durante muito tempo as idéias são produzidas separando a 

consciência do mundo e o mundo material, entre o pensamento e as 

coisas produzidas socialmente. Mas de fato sabe-se que as idéias 

oriundas de alguns segmentos, como a própria ciência é a de 
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esclarecer a realidade, com o propósito de melhorar a vida e o 

convívio humano.  

A arte, a ciência, a filosofia, os costumes, as leis, o direito, 

contribuem para a consciência social, que durante esse mesmo 

período sonegou ações práticas e reflexões sobre o bem natural 

propiciado pelo meio ambiente. Água, minério, vegetal, animal, ar, 

são agredidos pela mesma escassez de idéias que permeia na 

sociedade. 

Desta forma, ainda temos realidades autônomas: realidade 

material, social, ambiental, etc., que merecem investigações. O V 

Simpósio Internacional de Ciências Integradas da Unaerp Campus 

Guarujá oferece questionamento às idéias postas como universais, 

e que são correntes na sociedade, e busca reflexões, sobre o 

homem, família, progresso, o bem, o justo, etc., que discutam o 

meio ambiente como bem maior do ser vivente. 

O V Simpósio Internacional de Ciências Integradas tem 

com tema central o MEIO AMBIENTE e eixo temático 

“Humanidade e Tecnologias”. O Simpósio tem como 

característica principal estabelecer e atualizar conceitos 

vinculados ao meio ambiente, em que suas temáticas convergem 

para o mesmo propósito. Desta forma, vincula diferentes áreas 

que lidam com Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 

sob a visão multidisciplinar capaz de refletir sobre o uso de 

diversas ferramentas tecnológicas e seu impacto ambiental na 

interface homem versus tecnologias. 

Para tanto, pretende apresentar diversos segmentos da 

sociedade que utilizam tecnologias para os diferentes meios 
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produtivos, que adotam cuidados ambientais e normalizações 

para tal propósito. 

Ainda, promover a compreensão das grandes tendências 

que o avanço da tecnologia oferece ao humano, que de maneira 

orquestrada, vem propiciando oportunidades e riscos sociais, 

quando não vincula responsabilidade sócio-ambiental. A 

temática humanidade oportuniza conhecimentos abordados de 

forma crítica e científica, para a produção social e histórica da 

sociedade que privilegiam as questões ambientais. Assim, serão 

constituídos três grandes grupos desse campo do conhecimento: 

- Conteúdos de diversas áreas do saber e do ensino – 

humanas naturais e da cultura; 

- Conteúdos didáticos que estão relacionados à 

aprendizagem e prática profissional e 

- conteúdos ligados à existência humana e seu convívio 

social e ambiental. 

O V Simpósio Internacional de Ciências Integradas da 

Unaerp Campus Guarujá visa reunir acadêmicos, profissionais e 

estudantes de diferentes áreas do conhecimento, envolvidos com 

os problemas ligados ao MEIO AMBIENTE. 
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