
Atividade Horário Resumo Proponente Integram a atividade 

O
fi

ci
n

a Prática do Projeto de 
Evangelização  

Proclamar a Palavra  
nas vilas e favelas   

8h50 às  
10h30 

  
Nesta oficina, propõe-se dialogar sobre 
ações extensionistas no âmbito de um 

projeto que tem por escopo promover a 
articulação entre alunos do curso de 

Teologia da PUC Minas e paróquias que 
têm no seu território vilas e favelas, na 

perspectiva de uma reorganização 
comunitária. 

 

 IFTDJ  

 
Prof. Diác. Paulo Franco Taitson 

Diác. Márcio Honório Oliveira Silva 
 
 

R
o

d
a 

d
e

  
C

o
n

ve
rs

a Novas conexões: 
compartilhando 

experiências remotas  
dos projetos  
de extensão 

8h50 às  
10h30 

 
Troca de experiências entre professores, 

extensionistas e comunidade  sobre a 
atuação de projetos de extensão em 

regime remoto  durante a pandemia. Na 
roda, as vivências do Quebrada em  Rede;  

Ser Inter Plus: articulações 
interdisciplinares na promoção da Rede 

Social da cidade do Serro e Preservação do 
Patrimônio. Os projetos são, 

respectivamente, da Psicologia, do Direito 
e da Engenharia Civil. 

 

NUPAE 

Mediadora: 
Prof.ª Luciana Fagundes da Silveira 

Prof.ª Glaucia Nolasco           
Prof.ª Márcia Mansur Saadallah 

Prof. Rafael Chiari Cáspar  
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Atividade Horário Resumo Proponente Integram a atividade 

O
fi

ci
n

a Gestão de Pessoas: 
contribuições para a 

inovação organizacional  
e o empreendedorismo  

10h40 às  
12h20 

 
Esta oficina visa abordar os conceitos e 
teorias de valorização das pessoas no 
ambiente organizacional e estimular a 

cultura da inovação e do 
empreendedorismo. 

 

ICEG 
 

Prof.ª Lívia Brandão 
  

R
o

d
a 

d
e

  
C

o
n

ve
rs

a 

A Psicologia no Projeto 
Paraopeba: diálogos 
transdisciplinares em 

defesa dos direitos das 
pessoas atingidas pelo 

rompimento das 
barragens em 
Brumadinho.  

10h40 às  
12h20 

 
A proposta da roda de conversa é 

apresentar o Projeto Paraopeba, com 
aprofundamento nos aspectos 

metodológicos da transdisciplinaridade, 
com ênfase nas contribuições da 

Psicologia para a defesa dos direitos das 
pessoas atingidas pelo rompimento das 

barragens em Brumadinho. 
 

FAPSI 

Mediadora: 
Prof.ª Fernanda Simplício 

 
Prof.ª Maria Cristina Andrade 

Prof.ª Márcia Mansur Saadallah 
Manoela Marra 

 

M
e

sa
  

R
e

d
o

n
d

a Ensino-Aprendizagem e 
Tecnologias: a extensão 
em tempos de regime 

remoto 

13h30 às  
15h10 

Esta mesa objetiva apresentar os desafios 
e os primeiros resultados obtidos nos 

trabalhos e projetos desenvolvidos nas 
atividades de extensão dos cursos do 

Instituto de Ciências Exatas e Informática 
durante o regime remoto. 

ICEI 

Mediadora: 
Prof.ª Simone Nogueira 

 
Prof.ª Soraia Lúcia da Silva 

Prof.ª Sandra Silveira  
Prof.ª Kelly Cristina Martins Faêda 
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Atividade Horário Resumo Proponente Integram a atividade 

A
p

re
se

n
ta

çã
o

 C
u

lt
u

ra
l 

M.A.S, e agora? 
15h20 
 às 17h 

 
O M.A.S (Movimento Acadêmico Solidário 

de Estudantes da PUC Minas) trará, por 
meio de uma produção audiovisual, 

relatos sobre as vivências e temas que 
estão em pauta durante a pandemia. Por 
meio da música e da poesia, estimularão 

uma ampla reflexão sobre o momento 
vivido, com frases de motivação e 

estímulo para superação das 
adversidades. Conduzirão uma roda de 

conversa  com música, refletindo sobre a 
importância da arte e da cultura como 

instrumentos de resistência, superação, 
entretenimento e afetividade.  

 

M.A.S 

 
 

Movimento Acadêmico Solidário de 
Estudantes da PUC Minas   

O
fi

ci
n

a Oficina PET Civil PUC 
Minas: aprendendo sobre 
contenções e fundações 

17h10 às 
 18h50 

Esta oficina tem como foco a 
apresentação das principais técnicas de 

contenção e fundações em obras, 
articulando a teoria com a prática através 

de exemplos reais de obras realizadas. 

IPUC 

Prof. Geraldo Tadeu Rezende Silveira 
Izabella Kátia Maciel Fernandes 

Higor Rafael Santos 
Thiago Marcelo Guimarães M. de Castro 

Victor Costa e Morais 
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Atividade Horário Resumo Proponente Integram a atividade 

O
fi

ci
n

a Oficina de Gestão, 
Inovação e 

Empreendedorismo  
Pós-Pandemia: MEI 

19h às  
20h40 

 
Esta oficina objetiva apresentar os 

conceitos básicos sobre o controle e a 
previsão de caixa para o 

Microempreendedor Individual. Abordará 
ainda a importância de um bom 

planejamento, de como definir objetivos e 
metas e dominar o próprio negócio. 

ICEG 
 

Prof. Fátima Maria Penido Drumond  

M
e

sa
 

 R
e

d
o

n
d

a 

Reforma da Previdência: 
implicações no 

 presente e futuro 

20h50 às  
22h30 

 
A Reforma da Previdência já está valendo 

e este é um momento decisivo,  
pois impacta a vida de todos.  

Esta mesa redonda propõe o debate sobre 
a reforma da Previdência do Governo 

 Jair Bolsonaro e suas implicações  
para o Brasil. 

ICS 

Mediador: 
Prof. Waldeir Eustáquio dos Santos 

 
Prof.ª Regina Coeli de Oliveira 
Carlos Wagner Costa Machado 
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