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Apoio : 

 

1. APRESENTAÇÃO  
 

Encontram-se expressões variadas para designar a reconversão 
tecnológica ainda em curso levadas a cabo pelos sistemas de 
produção do circuito superior da economia mundial (SANTOS 
Milton. Espaço e Sociedade: ensaios. Petrópolis: Vozes, 1982.).  

 

Na Alemanha, um dos países na vanguarda da sistematização 
teórica do que já é prática em algumas de suas multinacionais, o 
termo usualmente adotado para tipificar o novo modelo tem sido 
preponderantemente “Indústria 4.0”. Entre especialistas dos 
Estados Unidos e Inglaterra, as expressões mais comuns para 
identificar tal processo tem sido “Indústria Integrada”, “Indústria 
Inteligente”, “Sistema ciber físico”. Acompanham-nas palavras do 
vocabulário coloquial que, aplicadas neste campo 
particularíssimo, adquirem outros conotativos: a convergência, a 
colaboração, a integração, a autonomia, etc. referem-se a fases 
da organização da produção estreitamente vinculada às 
possibilidades que emergem da associação entre internet, 
comunicação on line e recursos tecnológicos disponíveis.  

 

Essas circunstâncias revelam que alguns dos “arranjos” 
tecnológicos são tão novos que há dificuldades de se formular 
uma conceituação que abarque toda a gama de combinações 
viabilizadas pelo consórcio internet, comunicação, máquinas, 
pessoas e segundo a especificidade de cada setor envolvido. De 
todo modo, qualquer que seja a conceituação sobre a fusão dos 
mundos físico, virtual e biológico a prevalecer, ela certamente 
incorporará elementos como sistemas ciber físicos (CPS), 
automação, manufatura aditiva, internet das coisas e das 
pessoas, big data, inteligência artificial, biologia sintética, 
computação em nuvem, etc.  

 

O novo, mesmo ancorado no antigo, desperta grande interesse e 
também sentimentos contraditórios como fascínio e temor, 
curiosidade e insegurança, rejeição e aderência. Com efeito, no 
caso da convergência tecnológica do século XXI, tais reações são 
tão mais verdadeiras em razão de sua condição ex ante: a 
comunicação globalizada permitiu sabê-la antes mesmo de sua 
concretização. Tal fato gerou toda sorte de prognósticos tanto 
para especialistas diretamente envolvidos na concepção de sua 
natureza técnica (possibilidades, aplicabilidades, combinações 
possíveis) quanto para leigos que se indagam acerca de seus 

impactos na vida das gerações do presente e futuras. Estando 
em processo, a Revolução 4.0 gera, sobretudo, indagações.  

 

À margem dessa cerca tecnológica, alguns países periféricos 
tentam acompanhar o debate sob pena de perderem seus poucos 
anéis, todos os dedos e mãos que plantam e exportam alimentos 
aos países consumidores. No Brasil de economia centrada 
fortemente na exportação de produtos agropecuários, há sinais 
de que a temática começa a pautar reuniões e iniciativas como a 
instituição do Grupo de Trabalho para a Indústria 4.0 (GTI 4.0), 
cujo propósito é elaborar uma proposta de agenda nacional para 
o tema. Participam desse grupo tripartite 50 instituições com 
interesse no tema, estando algumas de suas contribuições 
publicadas na plataforma http://www.industria40.gov.br 

 

Entretanto, em sondagem para introduzir o assunto “indústria 4.0 
no Brasil”, a CNI apresenta um quadro desolador:  

 

’Entre as empresas consultadas, 43% não identificaram quais 
tecnologias digitais, em uma lista com 10 opções, têm o maior 
potencial para impulsionar a competitividade da indústria. O 
desconhecimento é significativamente maior entre as pequenas 
empresas (57%). Entre as grandes empresas, o percentual de 
empresas que não identificaram alguma das 10 tecnologias 
digitais apresentadas como importantes para a competitividade 
cai para 32%”. 

 

Sob tais circunstâncias, a FUNDACENTRO-MG propõe fomentar 
o debate sobre questões fundantes da Revolução 4.0 e, desde 
aqui, adotando uma visão prospectiva sobre possíveis impactos 
na saúde e segurança dos(as) trabalhadores(as), vez que os 
especialistas anunciam profundas transformações no significado 
do trabalho, o ainda principal organizador da vida em sociedade, 
apesar da tecnificação já exacerbada dos sistemas produtivos 
atuais. 

 

Guarda-se a pretensão de que esses debates iniciais estimulem 
outras iniciativas como seminários e pesquisas que, centralizados 
na reconversão tecnológica do século XXI, auxiliem na 
compreensão do processo, sobretudo, antecipando possíveis 
repercussões sociais de modo a subsidiar políticas públicas 
destinadas a tratar suas consequências. 

 

 

http://www.industria40.gov.br/


2. OBJETIVOS 

Favorecer a compreensão do processo de reconversão 
tecnológica em curso apresentando e debatendo constitutivos 
fundantes da Revolução 4.0 /e ou convergência digital. 

Apresentar e debater aspectos conjunturais da Revolução 4.0: 
Dinâmica e maturidade da convergência digital nos países 
centrais e periféricos, enfatizando a América Latina e o Brasil. 

Apresentar e discutir propriedades da nanotecnologia 
identificando suas repercussões na saúde e segurança dos(as) 
trabalhadores(as). 

Apresentar e discutir casos ou a revolução 4.0 na prática.  

 

3. METODOLOGIA 

Este seminário se encontra estruturado em conferências, mesas-
redondas e debates públicos, cujos participantes deverão 
encaminhar suas perguntas por escrito, constando nome e 
origem institucional, aos coordenadores e presidentes de mesa. 

 
4. PROGRAMAÇÃO - DIA 24 DE SETEMBRO 
8h30min – ABERTURA - Engº Érico da Gama Torres – 
Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia da Produção e Chefe da 
FUNDACENTRO- CRMG 
 
9h00min – 09h40min – CONFERÊNCIA: FRAGMENTOS DA 
CONVERGÊNCIA DIGITAL: Caracterização dos sistemas ciber 
físicos (CPS), manufatura aditiva, internet das coisas e das 
pessoas, big data, inteligência artificial, biologia sintética, 
computação em nuvem, impressora 3D, robotização, Blockchain, 
Analytics, etc. 
 
Coordenador: Prof. Dr. Clodoveu Augusto Davis Junior. 
Graduação em Engenharia Civil (UFMG) mestrado e doutorado 
em Ciência da Computação (UFMG). É professor do 
Departamento de Ciência da Computação - DCC-UFMG 
 
Conferencista: Prof. Dr. Gustavo Torres. Graduado em 
Economia, mestre e doutor em Ciência da Computação (UFMG). 
É professor da PUCMinas e funcionário do Serviço Federal de 
Processamento de Dados (SERPRO) 
 
09h40min – 10h30min - DEBATES  
 

10:30-10:40 -  Intervalo Café 

 

10h40 – 12h – MESA-REDONDA 1: DINÂMICA E 
MATURIDADE DA REVOLUÇÃO 4.0 NOS PAÍSES CENTRAIS 
E NO BRASIL 
Coordenador: a definir  
Conferencista: Prof. Dr. Anderson de Souza Sant’Anna. 
Graduado em Administração (UFMG), Mestrado e doutorado em 
Administração (UFMG), Doutor em Arquitetura e Urbanismo, 
Especialista em Gestão Estratégica (FDC),Pós-doutor em Teoria 
Psicanalítica (UFRJ) Professor da Fundação Dom Cabral (FDC). 
 
TERRITÓRIOS DIGITAIS: A EXPERIÊNCIA DO GEOPARK DO 
QUADRILÁTERO FERRÍFERO 
 
Conferencista: Dr. Renato Ribeiro Ciminelli. Engenheiro 
Químico, (UFMG), Pós-Graduação na Penn State University, USP 
e UNICAMP. Presidente do Geopark Quadrilátero Ferrífero. 
 
12h00 – 12h30min – DEBATES 
12h30min – 14h00min – Intervalo Almoço 
 
14h00min – 18h00min – MESA-REDONDA 2: REVOLUÇÃO 4.0 
NO BRASIL: EVOLUÇÃO E MACROTENDÊNCIAS  
Coordenador: Prof. Dr. Carlos Aníbal Nogueira Costa – Doutor 
em Economia (UNICAMP), membro do GTC- CRMG. 
 14h00min – 15h40min  
MACROTENDÊNCIAS DAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS  
Conferencista: Prof.  Dr. Carlos Alberto Arruda. Graduação 
em Engenharia Mecânica (UFMG), Mestre em Administração 
(UFMG),Doutor em Administração Internacional, pela University 
of Bradford (Inglaterra,). É Professor da Fundação Dom Cabral 
 
1- PERSPECTIVAS DA REVOLUÇÃO 4.0 PARA A INDÚSTRIA 
BRASILEIRA 
Conferencista: Dr. Roberto Vermulm . Graduação em 
Economia (USP), mestrado em Economia (UnB) e doutorado em 
Economia (USP). É Professor na FAE/ USP. 
15h40min – 16h10min – Intervalo Café 
 
2-16h10min – 17h00min .PERSPECTIVAS DA REVOLUÇÃO  
4.0 NO SETOR DA MINERAÇÃO 
Conferencista: Prof. Dr Constantino Seixas Filho. Graduado 
em Engenharia Eletrônica (ITA)e mestre em Ciência da 
Computação (UFMG).Diretor da  Accenture. 
 
17h00min – 18h00min – DEBATES 

 

DIA 25 DE SETEMBRO 

9h00min – 12h30min – MESA-REDONDA:  

NANOTECNOLOGIA NO BRASIL E IMPACTOS À SST 

Coordenadora:  

 

9h00min-10h00min:  

Coordenação : a definir  

CONFERÊNCIA: “NANOTECNOLOGIA - CONCEITOS 
GERAIS” 

Conferencista: Arline Sydneia Abel Arcuri – Bacharel e 
licenciada em Química. Doutora em Ciências. Pesquisadora da 
da FUNDACENTRO-SP.  

10h00min –10h30min – DEBATES  

10h30min – 11h00min – Intervalo Café 

 

11h – 12h – CONFERÊNCIA: “O TRABALHO E A SAÚDE DO 
TRABALHADOR NA ECONOMIA DIGITAL”  

Conferencista: Prof. Dra Ana Claudia Moreira Cardoso.. 
Doutora pela USP e Paris VIII , pós doutora pelo Centre de 
Recherche Sociologiques e Politiques de Paris. 
Pesquisadora convidada no European Trade Unions Institute 
de Bruxelas Responsável pela criação da área de saúde do 
trabalhador no (DIEESE). Professora no Instituto de Ciências 
Humanas da UFJF. 

12h00 – 12h30 - DEBATES  

12h30 – 14h – Intervalo Almoço 

12h30 – 14h – Intervalo Almoço 

14h – 18h – MESA-REDONDA 3: REVOLUÇÃO 4.0: DAS 
POLÍTICAS EMPRESARIAIS PARA A  INOVAÇÃO .  

Coordenação: Desembargador Dr. José Eduardo de Resende 
Chaves Jr. Doutor em Direitos Fundamentais (Universidad Carlos 
III de Madrid – 2006). Professor Adjunto nos cursos de pós-
graduação IEC-PUCMINAS. Desembargador Federal do Tribunal 
Regional do Trabalho de Minas Gerais. 

 

14h – 14h40: GARGALOS DE UM BRASIL DIGITAL E 
CONECTADO 

Conferencista: Dr. André Echeverria. Graduado em Engenharia 
Mecânica (Mackenzie), pós-graduado em Marketing pela ESPM. 
Coordenador de Inovação e Transformação Digital na Brasscom. 
(Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 
Informação e Comunicação) 

 



 

14h40 – 15h20: A INDÚSTRIA 4.0 EM MINAS GERAIS: 
ESTÁGIO ATUAL 

 Conferencista: Dr. Ricardo Aloysio e Silva. Especialista em 
engenharia de projetos industriais, produção automobilística e 
gerente de Educação para Indústria do SENAI-FIEMG. 

15h20 – 15h50: DEBATES. 

15:50:16:00-  Intervalo Café 

16h00 – 16h30: DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
REVOLUÇÃO. 4.0: AÇOES DO  GOVERNO FEDERAL  

Coordenadora: Prof Tania Margarida  

Conferencista: Dr. Rafael Henrique Moreira. Graduação em 
Economia (UFMG), mestrado em Economia (USP), mestrado em 
Computação (UnB), Assessor Especial para a Indústria 4.0 no 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
Servidor de carreira do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (MPDG). 

 

16h30 – 17h10 – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A REV. 4.0: 
AÇOES DO GOVERNO DE MINAS GERAIS 

Coordenação: 

Conferencistas: Dr.  Roberto Rosenbaum. Administrador de 
empresas. Superintendente de Inovação Tecnológica da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior. 

Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação em Minas 
Gerais. 

Conferencista Dra Regina de Almeida Mattos.. Advogada 
.Procuradora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (FAPEMIG) 

17h10 – 17h50 – DEBATES 

 

17h50 - 18h ENCERRAMENTO 

  

5. PÚBLICO ALVO  

As 100 vagas serão distribuídas de modo equânime entre 
profissionais da área de SST de órgãos públicos, representantes 
de organizações dos (as) trabalhadores (as), instituições 
parceiras da FUNDACENTRO-MG como SRT/MTE, 
CEREST/SUS-MG, MPT-MG, IFOP, UNIFEI, CEPRASST, FDC, 
DMPS/UFMG, SINTEST, professores de cursos de mestrado e 
doutorado cujas áreas de concentração estejam relacionadas às 
áreas de SST, ergonomia, psicologia, sociologia, etc 

 

 

6. INSCRIÇOES 

As inscrições serão aceitas considerando-se a descrição de 
público alvo (acima) e a ordem cronológica da inscrição.  

 

 6.1 DADOS PARA INSCRIÇÃO:   

 

Preencher ficha anexa e envia-la 17/09/2018 ao e-mail: 

 
lucineia.silva@fundacentro.gov.br 



 

6.1 Fichas de inscrição   REVOLUÇÃO 4.0 E IMPACTOS NO MUNDO DO TRABALHO: UM DEBATE INICIAL 

DATA 24 e 25 de setembro de 2018 

Enviar ficha de inscrição para os e-mails: lucineia.silva@fundacentro.gov.br  

Nome:  

Profissão:  

Empresa/Instituição  

Endereço:  

Bairro:   Cidade/UF  CEP  

Telefone:   E-mail  

mailto:lucineia.silva@fundacentro.gov.br


 


