
PROGRAMAÇÃO
Evento online
25, 26 e 27 de 
Novembro de 2020

REALIZAÇÃO

15º Congresso 
      Brasileiro 
      de Sistemas



Palestra de abertura, “Crisis, 
Global Change and Systemic 
Resilience: The Need for a 
Critical Systems Approach” 
Michael C. Jackson.

1ª Sessão de Apresentação 
de trabalhos

2ª Palestra, Christian Pristipino 
“Systems Medicine and the 
Future of Public Health Systems”

2ª Sessão de Apresentação 
de trabalhos

09:00
-10:30

10:30
-12:00

AGENDA

25/11

14:00
-15:30

15:30
-17:00

Painel, Maria José Esteves 
“Systems Thinking: The New 
Paradigm of Science”

5ª Sessão de Apresentação 
de trabalhos

4ª Palestra, Raul Espejo 
“A cybersystemic Approach to Crises: 
How to Deal with Environmental Pres-
sures that Recurrently go beyond an 
Organisation’s Response Capacity?”

6ª Sessão de Apresentação 
de trabalhos

Palestra de encerramento, Donald 
De Raadt “Crises, Mudanças Globais 
e Resiliência Sistêmica”

27/11

15:30
-17:00

19:00
-20:30

Workshop, Juliana Mariano Alves 
“Climático En-ROADS”

3ª Sessão de Apresentação 
de trabalhos

3ª Palestra, Markus Schwaninger 
“Antecipar o Imprevisível – 
Um Enfoque Sistêmico”

4ª Sessão de Apresentação 
de trabalhos

09:00
-11:00

09:00
-11:00

11:00
-12:00

11:00
-12:00

26/11

14:00
-15:30

14:00
-15:30

15:30
-17:00



Faça a sua Inscrição para o 15º CBS
Período de Realização das Inscrições*:
01/10/2020 a 15/11/2020

Modalidades de inscrição:
congressistas (não-estudantes);
estudantes em geral;
autores e co-autores com trabalhos aprovados
*Os autores e co-autores realizarão as inscrições no período de 11 a 15/11/2020.

Os participantes inscritos terão direito a:
[participante] Participar de todas as atividades remotas programadas para o Congresso
[participante] Receber certificado de participação nas atividades que estiver presente
[participante] Receber um e-Book com as publicações nas 14 edições do CBS
[autor] Receber certificado do artigo apresentado
[autor] Ter o seu trabalho aceito e apresentado no Congresso publicado nos Anais do Congresso
[autor] Ter o seu trabalho publicado nos Anais com o registro D.O.I.

INSCRIÇÕES

Inscrições pelo endereço: 
http://conveniar.rtve.org.br/eventos/ 



Michael C. Jackson, nascido em 1951, é 
professor de sistemas de gestão e ex-reitor 
da Hull University Business School. Depois
de estudar Política, Filosofia e Economia na 
Universidade de Oxford, ele passou 4 anos 
no serviço público antes de retornar à vida 
acadêmica. Desde então, ele estudou e lecio-
nou nas Universidades Lancaster, Warwick, 
Lincoln e Hull, sendo nomeado professor titular 
em 1989. O professor Jackson foi presidente 
da Systems Society do Reino Unido e da Inter-
national Federation for Systems Research and 
the International Society for the Systems 
Sciences. Ele também atuou no Conselho da 
Operational Research Society. Ele é membro 
da British Computer Society, do Chartered 
Management Institute, da The Cybernetic 
Society e da Operational Research Society. 
É Professor Visitante do Instituto Indiano de 
Tecnologia (Nova Delhi) e Professor Honorário 
da Universidad Ricardo Palma, Lima, Peru.

Cardiologista intervencionista que mora em 
Roma, onde trabalha em um hospital público 
desde 2000. Ele é o Presidente fundador da 
Associação Italiana de Medicina de Sistemas 
e Saúde (ASSIMSS), e é co-editor de um livro 
sobre abordagens sistêmicas na doença 
isquêmica do coração. Christian também 
fundou em 2013 o primeiro centro hospitalar 
de medicina personalizada e sistêmica no 
Hospital San Filippo Neri em Roma. Colabora 
com a Sociedade Italiana de Sistemas em con-
gressos, publicações e pesquisas desde 2013.

PALESTRANTES E CONGRESSISTAS

Michael C. Jackson Christian Pristipino



Professor emérito de Gestão na Universidade 
de St. Gallen, Suíça. É um perito internacional 
em Cibernética Organizacional e Dinâmica de 
Sistemas. A sua posição metodológica é 
transdisciplinar. Foco principal de investigação: 
modelagem e desenvolvimento de sistemas 
sociais complexos. Dedicou-se por muito 
tempo a construir pontes entre métodos 
quantitativos e qualitativos, tanto na investi-
gação básica como na aplicada. É Acadêmico 
na IACSYS – The International Academy for 
Systems and Cybernetic Sciences; Membro 
do Conselho da WOSC - World Organization of 
Systems and Cybernetics; Membro do BCSSS - 
Bertalanffy Center for the Study of Systems 
Science; Co-editor do período System Dynamics 
Review. Publicou cerca de 250 trabalhos em 6 
línguas, incluindo o livro Intelligent Organiza-
tions, publicado pela editora Springer. Publi-
cações disponíveis em: https://www.alexan-
dria.unisg.ch/view/pub_alex_user_id/502.html

Raul Espejo é Diretor Geral da WOSC – World Organization 
of Systems and Cybernetics  (www.wosc.co) e Diretor da 
Syncho Research (www.syncho.com), Reino Unido. O foco 
principal de sua pesquisa são os sistemas organizaciona-
is, sendo autor de mais de 120 trabalhos acadêmicos, 
coautor de três livros e co-editor de outros três. O Profes-
sor Espejo tem trabalhado com uma ampla gama de orga-
nizações em todo o mundo, incluindo governos nacionais e 
locais e pequenas e grandes empresas, principalmente nos 
aspectos de diagnóstico e desenho organizacional, trans-
parência e processos democráticos na tomada de decisão. 
Ele foi consultor de organizações como Hoechst AG na 
Alemanha, Hydro Aluminium na Noruega, 3M na Europa, 
EdF na França, a Nuclear Inspectorate na Suécia e o Na-
tional Audit Office, o Ministério da Educação e o Conselho 
de Estado da Colômbia. Em 1995, ele foi nomeado profes-
sor titular de Sistemas e Cibernética na Universidade de 
Lincoln no Reino Unido. Antes disso, de 1977 a 1994, ele 
foi professor sênior na University of Aston UK. Durante 
meados e final dos anos 70, ele foi pesquisador na Man-
chester Business School, Reino Unido, e no Institute for 
Applied Systems Analysis, Laxenburg, Áustria. Foi Profes-
sor Visitante nas universidades de Worcester no Reino 
Unido e de Santiago no Chile. De 1971 a 1973 ele trabalhou 
como diretor de operações do projeto CYBERSYN - o proje-
to do governo chileno para a gestão da economia social, 
sob a direção científica do professor Stafford Beer.
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Crisis, Global Change and Systemic Resilience: 
The Need for a Critical Systems Approach

The world has become increasingly networked and unpredictable. Deci-
sion-makers at all levels are required to manage the consequences of complexi-
ty every day. Simple solutions to complex problems are usually inadequate and 
risk making those problems worse. Leaders of international bodies such as the 
UN, OECD, UNESCO and WHO – and of major business, public sector, charitable, 
and professional organizations – have all declared systems thinking as an es-
sential leadership skill for managing the complexity of the economic, social and 
environmental issues they face.

This presentation examines the nature of modern-day complexity and possible 
responses to it. It charts the development of systems thinking as it has sought 
to come to terms with different aspects of complexity. The case is made that 
building systemic resilience to deal with interconnected problems, and the 
crises to which they give rise, requires the use of the variety of systems meth-
odologies in informed combinations – an approach known as critical systems 
thinking and practice. The failure of the UK’s response to the current Covid-19 
pandemic is used to illustrate the argument.

Palestra de abertura

RESUMO

Dr Michael C Jackson OBE
Emeritus Professor

Centre for Systems Studies
University of Hull

(Latest book: ‘Critical Systems 
Thinking and the Management of 

Complexity’, Wiley, 2019)



Systems Thinking. 
The new paradigm of Science
Markus Schwaninger, Mateus Esteves-Vasconcellos, 
Raquel Rangel Cesário,  Sandro Schlindwein, 
Saúl Ignacio Fuks, Maria José Esteves de Vasconcellos.

Painel destinado a discutir uma das principais obras 
escrita originalmente em português sobre o Pensamento 
Sistêmico, que terá nova versão em inglês. Trata-se do 
lançamento do livro Systems Thinking. The new paradig-
ma of Science, a versão em inglês do livro Pensamento 
Sistêmico. O novo paradigma da ciência.
Será constituído um espaço de conversação entre 
renomados autores/professores, com presença no
 domínio linguístico da “ciência dos sistemas”. 
Essas conversações permitirão que se abordem não 
só o pensamento sistêmico novo-paradigmático 
(epistemologia), como também suas implicações 
nas duas outras dimensões do afazer científico, as 
teorias e as práticas sistêmicas novo-paradigmáticas.

Painel

RESUMO

SYSTEMS THINKING. THE NEW PARADIGM OF SCIENCE.
From: FOREWORD FOR ENGLISH EDITION
“(…) among the many aspects that drew my attention 
when many years ago I came across the first Portuguese 
edition of Maria José's book I want to highlight the rigor-
ous scholarship on which it is based, the way cyber-sys-
temic thinking is understood and presented as well as its 
potential to transform for the better different contexts of 
professional practice.
(…) to my view the distinctive character of this book is 
the attempt to present systems thinking as an emerging 
new paradigm of science, building on the idea that its 
foundations, (…) might be found in contemporary devel-
opments of (traditional) science itself”.
Sandro Luis Schlindwein - UFSC – Florianópolis, SC
Na “tela de conversas” (versão digital de uma 
“roda de conversas”), participarão profissionais 
sistêmicos atuando em variados contextos.



Eliomar Araújo de Lima
Universidade Federal de Goiás (Coordenador)
Melissa Franchini Cavalcanti Bandos
Centro Universitário Municipal de Franca (Vice-Coordenadora)
Dante Pinheiro Martinelli
Universidade de São Paulo, Brasil
Sandro Luis Schlindwein
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
Verônica Freitas de Paula
Universidade Federal de Uberlândia

COMITÊ TÉCNICO CIENTÍFICO



Eliomar Araújo de Lima
Universidade Federal de Goiás (Coordenador)
Leonardo Augusto Amaral Terra
UNIVESP (Vice-Coordenador)
Dante Pinheiro Martinelli
Universidade de São Paulo, Brasil
Christian Carvalho Ganzert
Universidade de Ribeirão Preto, Brasil
Juliana Mariano Alves
Universidade Estadual do Tocantins, Brasil

COMITÊ ORGANIZADOR LOCAL

Melissa Franchini Cavalcanti Bandos
Centro Universitário Municipal de Franca, Brasil
Sandro Luis Schlindwein
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
Verônica Freitas de Paula
Universidade Federal de Uberlândia



REALIZAÇÃO

COORDENADOR DO COMITÊ ORGANIZADOR
Prof. Drº Eliomar Araújo de Lima

SITE DO EVENTO
http://15cbs.centrodeia.org/index.php/15cbs/15cbs

15º Congresso Brasileiro de Sistemas


