
  

 

 

Dia 22 de setembro (quarta-feira) 

Horário                                                                     Programação  

8h50 às 10h30 

Esperançar em tempos de crise 
 
Esta mesa traz uma reflexão sobre a esperança e os valores da vida. A esperança é uma das criações mais dignas da inteligência humana. 
Ela parte da constatação de que nunca estamos completos e de que nenhuma realidade é definitiva. Sendo assim, ela nos permite 
acreditar que a ação produz novas realidades sociais, culturais e políticas. Vamos refletir sobre a temática e conhecer gestos concretos de 
enfrentamento das adversidades e ação coletiva no cuidado social.  Por meio da ação, o humano também se constrói. 

 
Ir. Cristina Bove  

Coordenação colegiada da Pastoral Nacional do Povo da Rua. Durante a pandemia, atuou na linha de frente do projeto Canto da Rua Emergencial. 

 
Léo Martins 

Fundador e CEO do instituto O Grito, da rede Gerando Falcões. Representante do Polo Mineiro da rede Gerando Falcões. Atua em quatro frentes: 
Qualificação Profissional, Cultura e Esporte, Cidadania e Negócios Sociais. Em 2020, liderou a campanha Corona no Paredão em seu estado e ganhou o 
prêmio como melhor líder e maior impacto social dentro da rede. Em 2021, assumiu o polo da Gerando Falcões em Minas, com a Falcons University. 
“Talvez eu não consiga acabar com a dor do mundo. Mas vou fazer de tudo para diminui-la”. 
 

Mediação: Frederico Santana Rick 
Sociólogo e mestre em Ciências Sociais pela PUC Minas, é coordenador de Políticas Sociais do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental 
da Arquidiocese de Belo Horizonte. Integra o Núcleo de Estudos Sociopolíticos (Nesp) da PUC Minas e atua na Frente Brasil Popular. 

 

 

 



  

 

 

Dia 22 de setembro (quarta-feira) 

Horário                                                                      Programação 

10h40 às 12h30 

Fortalecimento da cidadania ativa em territórios afetados pela mineração 
 

Os desastres-crime ocorridos em Mariana (2015) e em Brumadinho (2019), com os rompimentos de barragens de rejeitos de minério, expuseram a 
problemática do modelo de exploração minerária vigente no país. Tal modelo se caracteriza pelo acentuado grau de exploração dos recursos naturais e 
dos severos danos socioambientais que têm produzido nos territórios ocupados, sem um efetivo controle social das populações atingidas. Esta mesa 
pretende reunir representantes da sociedade civil organizada, professores e discentes vinculados a atividades de extensão e pesquisa sobre o tema, 
para dialogarem sobre os desafios e as perspectivas para o fortalecimento da cidadania ativa em territórios afetados pela mineração.  

 

Matheus de Mendonça Gonçalves Leite 
Doutor em Teoria do Direito e mestre em Direito Público pela PUC Minas. Professor da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. Coordenador do 
Projeto de Extensão Ecologismo dos Pobres: o cuidado/proteção dos bens da natureza a partir das perspectivas de vida não capitalistas. 

 

Marina Paula Oliveira 
Mestranda e graduada em Relações Internacionais pela PUC Minas. Graduanda do curso de Educação Social (UFMG). Atua como articuladora social dos 
atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, pela Arquidiocese de Belo Horizonte. 

 

Leice Maria Garcia 
Observatório Social de Brumadinho. 

 

Mediação: Sandra Maria de Freitas 
Doutora em Comunicação pela UFRJ. Mestre em Educação pela UFMG. Graduada em Comunicação Social. Professora da Faculdade de Comunicação e 
Artes (FCA) da PUC Minas. Coordenadora de projeto vinculado ao programa PUC Minas e Brumadinho: unindo forças.   

13h30 às 18h20 Apresentações de trabalhos. Confira aqui os selecionados e a programação das apresentações. 

 

 
 

http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20210827171636.pdf


  

 

 

Dia 22 de setembro (quarta-feira) 

Horário                                                                        Programação 

19h30 às 21h 

Conferência: Democracia e seus inimigos 
 

O Brasil vem sendo palco de uma exacerbação de manifestações de uma extrema-direita abertamente contrária à democracia. Não se trata 
de um setor de direita, mas de uma vertente de inspiração fascista que se opõe ao Estado Democrático de Direito. Essa vertente ataca as 
instituições que garantem a realização de eleições, elogia a ditadura militar e o AI-5, enaltece torturadores, faz a apologia da violência e das 
armas de fogo, calunia a imprensa, as universidades, as artes e as ciências, além de encorajar discursos racistas, sexistas, machistas e 
xenófobos. Tudo isso faz crescer a propagação das chamadas fake news, o negacionismo e a desinformação, e sacrifica a verificação da 
verdade factual, a cultura de paz e o conhecimento de caráter universal. Como podemos vencer essas forças do obscurantismo?   

 

Eugênio Bucci 
Doutor em Ciências da Comunicação pela ECA/USP, onde é professor titular. Graduado em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo e em Direito 
pela USP. É coordenador acadêmico da Cátedra Oscar Sala, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Tem mais de 30 anos de experiência nos setores 
público e privado. Dirigiu publicações, emissoras, equipes e organizações. Concebeu e estruturou cursos, supervisiona pós-docs e orienta mestrandos, 
doutorandos e grupos de pesquisa. Foi colunista e articulista em veículos como as revistas Veja e Época e os jornais Folha de São Paulo e Jornal do Brasil. 
Desde 2008, assina artigos quinzenais no jornal O Estado de São Paulo. Concentra-se em temas como: Imprensa, Comunicação Pública, Ética na 
Comunicação e nas Organizações, Gestão da Informação, Crítica da Cultura, Fake News e Indústria do imaginário. Escreveu, entre outros, O Estado de 
Narciso (2015), A Forma Bruta dos Protestos (2016) e Existe Democracia sem verdade factual? (2019) e A Superindústria do Imaginário (Editora Autêntica, 
2021). 

 

Mediação: Mozahir Salomão Bruck 
Pós-doutor pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Doutor em Comunicação pela ECO/UFRJ. É professor do curso de Jornalismo, diretor da 
Faculdade de Comunicação e Artes (FCA) e secretário de Comunicação da PUC Minas. 

 

 



  

 

 

Dia 23 de setembro (quinta-feira) 

Horário                                                                         Programação 

8h50 às 10h30 

Individualismo e Saúde: os limites do direito na pandemia 
 

Quais as previsões legais no que concerne à vacinação contra a Covid-19? A vacinação é uma obrigação no país? Usar máscara pode ser uma 
decisão individual, sendo uma doença de transmissão comunitária? E quando a negação do uso revela publicamente toda a violência do 
humano? Como anda a saúde mental em tempos de pandemia?  Esta mesa reúne as áreas da Saúde e do Direito, numa reflexão atual e 
necessária. 

 

Eliane Cristina da Silva  
Mestrado em Direito Constitucional pela UFMG. Graduação em Direito e História. Defensora Pública Estadual aposentada. Professora de Direito 
Constitucional da PUC Minas. 

 

Hélio Miranda Júnior 
Pós-doutor pela UFMG. Doutor em Psicologia Clínica pela USP, mestre em Psicologia pela UFMG, graduado em Psicologia pela PUC Minas. Professor de 
Teoria Psicanalítica e colaborador do Departamento de Pós-Graduação da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Compõe a coordenação do curso de 
especialização lato sensu em Clínica Psicanalítica na Atualidade: contribuições de Freud e Lacan. Foi psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 
Autor do livro: Um Psicólogo no Tribunal de Família (2010). 

 

Mediação: Fernanda Simplício Cardoso 
Doutora em Psicologia Social pela UERJ. Mestre em Administração e pós-graduada em Educação Especial para Talentosos e Bem Dotados pela UFLA. 
Especialista em Psicologia Jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia. Integrante do Grupo de Pesquisa – CNPq, denominado Núcleo de Pesquisa em 
Psicologia Jurídica (NPPJ), cujo enfoque é a relação entre a Psicologia e o Direito, estudando a atuação do psicólogo em três principais áreas: 
Infância/Juventude, Família e Penal. Psicóloga judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Docente do Departamento de Psicologia da PUC Minas. 
Coordenadora de Extensão da Faculdade de Psicologia/PUC Minas. Coordenadora geral do Projeto Paraopeba/Proex – PUC Minas.  

 

 



  

 

 

Dia 23 de setembro (quinta-feira) 

Horário                                                                           Programação 

10h40 às 12h30 

Economia a serviço de quem? 
 

O cenário atual brasileiro apresenta muitas pessoas em situação precária. Com a pandemia, a falta de trabalho leva à pobreza, e, alinhadas à 
perda de renda, estão a fome e as desigualdades diversas. Em 2011, o Brasil ocupava a 77ª posição global em relação ao PIB per capita. Em 
2020, ocupamos a 85ª posição. E isso quer dizer que a maioria das pessoas estão mais pobres e submetem-se à fila do “osso”. Mas, 
enquanto isso, uma minoria fica mais rica, juntando e acumulando posses. Atrelada às incertezas do futuro, impõe-se uma questão:  
Economia a serviço de quem? Debates internacionais são travados na busca de responder essa questão, como o chamado que o Papa 
Francisco fez aos jovens para discutir outros caminhos para a economia atual “que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não 
desumaniza, cuida da criação e não a devasta”.  

 

Eduardo Brasileiro  
Mestrando em Sociologia pela PUC Minas, é integrante da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara (ABEFC), do Grupo de Reflexão e 
Trabalho (GRT) da PUC Minas e do Núcleo de Estudos Sociopolíticos (Nesp) da PUC Minas. Compõe a coordenação da 6ª Semana Social Brasileira da CNBB. 
Educador social na zona Leste de São Paulo, anima as Comunidades Eclesiais de Base da Região a partir do coletivo Igreja Povo de Deus em Movimento. 

 

Robson Sávio Reis Souza 
Pós-Doutor em Direitos Humanos e doutor em Ciências Sociais. Coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos (Nesp) da PUC Minas. É presidente do 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de Minas. Integra o grupo de análise de conjuntura da CNBB, a Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz e 
o GRT Economia de Francisco e Clara. 

 

Mediação: Tania Cristina Teixeira 
Presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG). Doutora em Economia Aplicada. Mestre em Master-DEA pela Universidade de 
Valência – Espanha. Mestre em Ciência Política pela UFMG. Graduada em Ciências Econômicas pela PUC Minas. Professora do Departamento de Economia, 
Administração e Ciências Contábeis da PUC Minas; e da pós-graduação lato sensu do Instituto de Educação Continuada (IEC) da PUC Minas.  

13h30 às 18h20 Apresentações de trabalhos. Confira aqui os selecionados e a programação das apresentações. 

 

 

http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20210827171636.pdf


  

 

 

Dia 23 de setembro (quinta-feira) 

Horário                                                                         Programação 

19h às 20h40 

Fake News e ódio no ambiente digital 
 

A divulgação de textos mentirosos, extremistas e difamatórios tem sido uma realidade no Brasil. Disseminadas por meio de robôs e disparos em massa, 
permitidos pelo avanço das tecnologias, as fake news incentivam o preconceito, a violência e trazem riscos para a saúde pública e para a democracia. 
Nesta mesa, vamos discutir esse fenômeno no país e avaliar o impacto para o processo eleitoral de 2022.  

 

Tatiana Maria da Silva Galvão Dourado 
Doutora em Comunicação pela Universidade Federal da Bahia (Poscom-UFBA). Pesquisadora na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV (DAAP) e 
membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a Democracia Digital (INCT-DD). É autora do livro Fake news: quando mentiras viram fatos 
políticos (2021), da Coleção Comunicação e Política, da Compolítica. É integrante do Grupo de Pesquisa Comunicação, Sociedade e Mídia Digital, da FGV. 

 

Raquel da Cunha Recuero 
Doutora e mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS. Graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e em Direito pela UCPel. 
Coordenadora do Laboratório de Pesquisa da Mídia, Discurso e Análise de Redes Sociais (Midiars). Professora e pesquisadora do Centro de Letras e 
Comunicação da UCPel e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS. Autora de vários livros sobre redes sociais na internet e 
mídia social, capítulos e artigos e membro do corpo editorial de diversos periódicos. Tem experiência nas áreas de Comunicação e Linguística Aplicada, com 
foco em Mídia Social, Data Science e Métodos Digitais. 

 

Mediação: Fernanda Nalon Sanglard 
Professora adjunta do Programa de Pós-graduação em Comunicação e da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Doutora em Comunicação pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Jornalista formada pela Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 
(2007), com mestrado em Comunicação e especialização (MBA) em Marketing (2009) pela mesma universidade. Atualmente pesquisa a circulação de 
informações em momentos de crise. É pesquisadora dos grupos de pesquisa Mídia e Esfera Pública (EME/UFMG) e Mídia e Memória (PUC Minas). 

 

 



  

 

 

Dia 23 de setembro (quinta-feira) 

Horário                                                                          Programação 

20h50 às 22h30 

Democracia em crise e os riscos para as minorias sociais 
 

É definição corrente afirmar que a democracia é “o governo da maioria com a proteção de minorias”. A construção de uma sociedade verdadeiramente 
democrática pressupõe um processo político continuado de reivindicações e de conquistas que alargam a noção de cidadania, abarcando grupos marginalizados. 
O avanço de formas populistas de governo, de direita e com discurso neoliberal, somado ao crescimento das desigualdades sociais, à crise sanitária, à redução 
das políticas sociais e dos espaços de participação política têm colocado em risco a conquista de importantes direitos para mulheres, negros, indígenas, 
quilombolas, imigrantes, pessoas com deficiência, em situação de rua, LGBTQIA+ e outras minorias. Esta mesa tem por objetivo reunir representantes da 
sociedade civil organizada, pesquisadores, professores e alunos vinculados a projetos de extensão e demais interessadas e interessados em debater o momento 
presente, e propor formas de enfrentamento e resistência democráticos. 

 

Thiago Teixeira Santos 
Doutorando em Ciências Sociais pela PUC Minas. Mestre em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia/FAJE. Graduado em Filosofia pela PUC 

Minas. Professor do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Resende Costa da PUC Minas. Atua como colunista e editor na 

Revista Senso, um magazine online de Ciências da Religião aplicada. Pesquisa as teorias éticas, sobretudo, as que se voltam a temas como negritude, 
perspectivas antirracistas e a necropolítica. 

 

Cacique Pataxó 
Cacique da aldeia Katurãma Pataxós Hã-Hã-Hãe. 

 

Ãngohó Xohã 
Liderança indígena da aldeia Katurãma Pataxós Hã-Hã-Hãe. 

 

Mediação: Karina Junqueira Barbosa 
Pós-Doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas, Filosofia Política pela UFMG e Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ. 

Doutora em Serviço Social pela UFRJ. Mestre em Ciência Política pela UFMG. Especialização em Administração e Planejamento de Projetos Sociais pela 
Unigranrio. Graduada em Ciências Sociais pela UFMG e em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos. Professora do Departamento de Ciências 
Sociais da PUC Minas e membra do Grupo de Pesquisa em Gênero e Relações Internacionais da PUC Minas.  Coordenadora da especialização em Cidadania e 
Direitos Humanos no Contexto das Políticas Públicas. do Instituto de Educação Continuada (IEC) da PUC Minas. 

 


