PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES - 22 DE OUTUBRO DE 2020

Roda de
Conversa

Oficina

Atividade

Agricultura Urbana:
hortas, conexões e
aproximações

Vozes de
Brumadinho

Horário

Resumo

Proponente

Integram a atividade

8h50 às
10h30

Esta oficina propõe a discussão sobre
agricultura urbana, sustentabilidade e
pandemia, com práticas sustentáveis na
construção/produção de hortas em
espaços alternativos, reaproveitamento
de materiais para cultivo em horta,
cuidados e práticas de cultivo de
hortaliças.

ICBS

Richard Afonso Batista de Freitas Moreira
Rayane Talyta Bernardes Camilo

8h50 às
10h30

A roda de conversa tem por finalidade
abrir espaço para diálogos sobre o
programa de rádio que tem sido produzido
coletivamente com moradores de várias
comunidades de Brumadinho, como
produto dos processos de resgate das suas
histórias de vida. É parte integrante do
projeto Oficinas Psicossociais –
fortalecendo vínculos familiares e
comunitários em Brumadinho, uma ação
intercampi envolvendo no Coração
Eucarístico os cursos de Comunicação
Social e Psicologia, e em Betim a Medicina,
Fisioterapia e Enfermagem.

Mediador:
Prof. Mozahir Salomão Bruck

FCA

Prof.ª. Sandra Maria de Freitas
Prof.ª Lucimar Magalhães
de Albuquerque
Beatriz Xavier
Samuel Francisco Praxedes
Anna Karina Cunha Gonçalves
Vinícius Fonseca de Andrade
Luana Borges
Agatha Azevedo
Claudia Márcia Gomes Saraiva
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Mesa
Redonda

Mesa
Redonda

Atividade

Sustentabilidade em
Tempos de Pandemia:
educação,
meio ambiente e
sociedade

Dimensões da
Acessibilidade: a inclusão

Horário

Resumo

13h30 às
15h10

Esta mesa redonda tem como proposta discutir
questões afetas à sustentabilidade em tempos
de pandemia, a partir das perspectivas da
responsabilidade social e ambiental,
bem como a partir do viés econômico.
A sustentabilidade ganha, a partir da epidemia
da Covid-19, um novo significado.
O Covid-19 mudou a rotina e o futuro da
população em diversos aspectos, e essas
mudanças podem ser um fator decisivo para
minimizar os impactos ambientais e proteger o
meio ambiente e seus recursos, favorecer a
convivência social e repensar a educação.

15h20
às 17h

A mesa-redonda proposta pelo programa de
extensão Rede Incluir tem por finalidade
promover uma reflexão coletiva a respeito da
inclusão da pessoa com deficiência no mercado
de trabalho, contando com a participação da
Uniapae (Federação de APAEs) e do
Laboratório de Tecnologia Assistiva do Instituto
de Ciências Humanas da PUC Minas (ICH).

Proponente

Integram a atividade

Mediadora:
Prof.ª Virginia Simao Abuhid Burkhardt

ICBS

Prof. Jamil Cury
Prof. Miguel Ângelo Andrade
Prof. Armindo Theodósio

Mediadora:
Prof.ª Carolina Resende
PROEX

Rosana de Carvalho Pereira Bastos
Prof.ª Nivânia Maria de Melo Reis
Prof.ª Fabiana Silva Zuttin Cavalcante
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Painel

Oficina

Atividade

A Importância da Prática
na Formação para a
Construção Civil

Reconfigurando os
Fazeres na Engenharia no
Enfrentamento da
Pandemia

Horário

Resumo

15h20
às 17h

Este webinar tem como proposta discutir a
prática no âmbito da formação de
competências para a construção civil a partir
de três universos de visão: da academia, do
mercado e do aluno. É uma iniciativa do
projeto de extensão Canteiro Escola, da PUC
Minas, na expectativa de refletir sobre a
importância de uma formação mais ampla,
processo possibilitado pela extensão, demanda
que tem sido apresentada pelo mercado.

17h10 às
18h50

Este painel tem como finalidade discutir o
papel da extensão universitária e sua interface
com a Engenharia e as novas metodologias
empregadas para o enfrentamento da
pandemia do Covid-19. Com a pandemia,
houve a necessidade de se criar soluções para
problemas que até então eram desconhecidos.
As demandas cada vez mais complexas exigem
esforços em vários campos do saber. E o
envolvimento da Engenharia, por meio do
emprego de todo o seu conhecimento
científico, pode contribuir para a construção de
soluções, reconfigurando fazeres e buscando a
promoção do bem-estar.

Proponente

Integram a atividade

Mediadora:
Prof.ª Elke Berenice Kölln
IPUC

Bárbara Motta N. de Azevedo Silva
Marcela Campos de Carvalho Cerutti

Mediadora:
Prof.ª Carolina Angélica Barbosa Saliba
IPUC
Prof.ª Luciana Dias Martins da Costa Castro
Prof.ª Viviane Cristina Dias
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Roda de
Conversa

Mesa
Redonda

Atividade

Eleições 2020:
querer e saber
escolher bem

Café com Prosa:
Os desafios para
a Extensão no Campo
das Ciências Sociais
Aplicadas

Horário

Resumo

Proponente

17h10 às
18h50

Esta mesa redonda objetiva oportunizar
o debate de ideias e o diálogo sobre os
desafios do atual cenário político e
institucional brasileiro
e as Eleições de 2020.

ICS

20h50 às
22h30

A proposta da roda de conversa é
possibilitar um encontro entre a
comunidade acadêmica e os setores
externos para discutir sobre a
continuidade e as mudanças da extensão
no âmbito individual e coletivo em função
da pandemia, a partir das atividades
desenvolvidas pelo Instituto de
Ciências Sociais.

ICS

Integram a atividade
Mediador:
Prof. Alexandre Eustáquio Teixeira

Prof. José Luiz Quadros de Magalhães
Prof. Malco Braga Camargos

Prof. Eduardo Moutinho Ramalho
Bittencourt e convidado

