
 

Evento presencial no dia 23 de agosto,  

Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico, 

com transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 

 

Horário Atividade Participantes 

18h às 19h Apresentação cultural 
Edson Franco 
Cantor, tocador, compositor e membro do Movimento Nacional do Povo da Rua. Nesta apresentação, ele conta sua história, toca violino, violão e 
canta. 

19h às 19h30 Abertura Institucional 

Sheilla Alessandra Brasileiro de Menezes - Coordenadora do Curso de Pedagogia 
Doutora em Educação, Mestre em Conhecimento e Inclusão Social em Educação. Especialista em Nuevas Tecnologías de La Enseñanza. Atualmente 
é Professora da PUC Minas; Chefe do Departamento de Educação e Coordenadora do Curso de Pedagogia. É membro do Conselho Universitário 
(Consuni) da PUC Minas. 
 

Marcelo de Rezende Pinto - Coordenador do Programa de Pós-graduação em Administração 
Doutor e mestre em Administração. Atualmente, é coordenador do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da PUC Minas. Lidera o 
Grupo de Estudos em Marketing, Consumo e Sociedade (GEMACONS). É um dos coordenadores do track Marketing e Sociedade da área de Marketing 
da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração (ANPAD). É líder do tema Cultura e Consumo da área de Marketing e 
Comportamento do Consumidor do Seminário de Administração (SemeAd). 
 

Wanderley Chieppe Felippe - Pró-Reitor de Extensão da PUC Minas 
Pró-Reitor de Extensão e professor da PUC Minas. Doutorando em Psicologia, mestre em Educação e graduado em Psicologia. Especialista em 
Psicoterapia Contemporânea. 
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Evento presencial no dia 23 de agosto,  

Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico, 

com transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 
 

Horário Atividade Participantes 

19h30 às 21h 

Conferência de Abertura  
Diversidade nas organizações 

 

É sabido que a sociedade, há muito, se depara com o desafio 
do preconceito e da intolerância de lidar com a diversidade de 
raça, gênero, condição física ou intelectual, credo, entre 
outros, cotidianamente. No âmbito organizacional, a 
importância da diversidade raramente é contestada. Trata-se 
de um tema relevante, fruto das diferentes características 
humanas existentes, que suscita preocupações sociais e pode 
auxiliar no desenvolvimento e crescimento organizacional. 
Esse será um momento para discutir os principais aspectos que 
se relacionam à diversidade nas organizações.  

Darcy Mitiko Mori Hanashiro - Conferencista 
Pós-doutora pela Alliant International University, Marshall Goldsmith Management School de San Diego, EUA. 
Doutora em Administração. Professora no Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da Universidade 
Mackenzie. Líder do grupo de pesquisa Diversidade e Cultura nas Organizações. Atua na linha de Gestão Humana 
e Social, nos temas Diversidade e Inclusão no Ambiente Organizacional, Envelhecimento no Ambiente 
Organizacional, Etarismo. 
 

Simone Costa Nunes – Mediadora 
Doutora e mestre em Administração, nas áreas de Novas Tecnologias Gerenciais e Organizações e Recursos 
Humanos, respectivamente. Professora do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da PUC Minas. 
Líder do tema 4 - Gestão Internacional de Recursos Humanos, divisão de Gestão de Pessoas e Relações de 
Trabalho (GPR) da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração (ANPAD). Coordenadora 
da área de Diversidade, Inclusão e Equidade no X Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho 
(CBPOT), da Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT). 
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Evento presencial no dia 24 de agosto,  

Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico, 

com transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 
 

Horário Atividade Participantes 

9h às 11h30 

Mesa Redonda 
História e experiências do método do Emprego 

Apoiado: Portugal e Chile* 
 

Apresentação da utilização do método do Emprego 
Apoiado no contexto internacional, em especial, de 
Portugal e Chile, que possuem uma trajetória de 
avanços e desafios. Segundo a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), o Emprego Apoiado é 
a metodologia, voltada à inclusão das pessoas com 
deficiência, mais estudada internacionalmente. 
Conhecer a experiência de outros países é importante 
para compreendermos qual está sendo o caminho 
seguido no Brasil para promover uma inclusão no 
trabalho de forma mais sustentável e verdadeiramente 
inclusiva. 

Augusto Sousa – Palestrante internacional  

Formação em Psicologia Educacional. Foi presidente da Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA). Cofundador 
da Associação Europeia de Emprego Apoiado. Desenvolveu trabalho com ONGs e Associações Empresariais, no âmbito 
da Iniciativa Comunitária EQUAL, com vistas à construção de produtos e práticas facilitadoras da disseminação do 
Emprego Apoiado para diferentes grupos em situação de desvantagem e para a construção do trabalho em rede com 
empresários no sentido do fortalecimento da promoção da diversidade, do empowerment, da empregabilidade e 
igualdade de oportunidades. 

 

Sandra Olave Vera - Palestrante internacional 
Mestre em Integração de Pessoas com Deficiência e Qualidade de Vida e em Desenvolvimento. Assistente Social. 
Gerontóloga Social. Fundadora e diretora da Fundación Arando Esperanza no Chile. Ampla experiência em Recursos 
Humanos e na Área Social, em empresas privadas e em projetos sociais. Especialista em recursos humanos e deficiência; 
gestão no desenvolvimento de recrutamento e seleção; desenvolvimento e planejamento de treinamento de linha de 
deficiência, desenvolvimento de novas iniciativas para a integração de pessoas com deficiência em empresas privadas; 
na gestão de setores vulneráveis; no desenvolvimento de programas sociais de trabalhadores. Gerente do Modelo de 
Inclusão Laboral para pessoas com deficiência Arespe; Gerente do programa Doe um Emprego; Gerente do programa 
Envelhecer Bem para Idosos, Recompensa "Mulheres que Inspiram" ano 2022 do Prêmio Banco do Chile e Inovação para 
a Associação Chilena de Segurança. 
 

Oswaldo Ferreira Barbosa Junior – Mediador 

Doutor em Administração. Mestre em Administração Pública. Especialista em Projetos Sociais. Graduado em Ciências 
Contábeis. Diretor da consultoria Gestão de Oportunidades (GO). Diretor de Projetos da Associação Nacional do Emprego 
Apoiado (ANAE). Professor associado da Fundação Dom Cabral (FDC). É instrutor certificado da metodologia Project 
DPro. Atua há 20 anos na gestão de projetos sociais e organizações do Terceiro Setor.  

*Para as pessoas que fizerem a opção de participarem presencialmente haverá a tradução simultânea do Espanhol para o Português. 
*Para as pessoas que participarem via canal da Extensão PUC Minas no YouTube a transmissão será em Espanhol.  
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Evento presencial no dia 24 de agosto, Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico. 
 

Horário Atividade Participantes 

13h às 19h 

Exposição 
Olhares Inclusivos 

 

A exposição “Olhares Inclusivos” 
reúne artistas com deficiência, 
organizações e projetos voltados 
para a inclusão, revelando talentos 
e potencialidades. 
 A exposição será centrada no dia 
24 de agosto, de 13 às 19 horas. 
Vale prestigiar! 

 

Feito com os pés  
Priscila Fonseca é designer gráfico, escritora e autora de livros ilustrados pela própria artista. Cria desenhos que são transformados em produtos como 
cartões, quadros, imãs, marcadores de livros e canecas. Um detalhe é que Priscila faz tudo isso com os pés, já que, por ter paralisia cerebral desde a 
infância, ela não fala, não anda, tem a leitura um pouco mais lenta, não tem coordenação motora de braços. Ela criou uma técnica na qual utiliza os 
pés para desenhar, escrever e trabalhar. 

Irmãos Mamedes  
São três irmãos, que se desenvolveram na arte! Três estilos diferentes, unidos pelo parentesco e pelo quadro de autismo, se dedicam incansavelmente 
aos desenhos. Feitos com giz de cera coloridos, traduzem o mundo na forma como eles veem, como eles sabem se expressar. Carol desenha em sua 
maioria figuras femininas, Ismael desenha personagens mitológicos, monstros, titãs… e Gabriel desenha os tortos… São figuras humanas, charges e 
outras. Artistas plásticos originais de Belo Horizonte. Tiveram seus trabalhos expostos na exposição #Setembro Verde na Galeria Aut em parceria com 
a Prefeitura de Belo Horizonte. 

Tina Descolada  
Tina descolada é uma boneca fashion que gosta de ter acesso a todos os lugares e prazeres da vida. Mas ao passear, ela nos revela que são muitos 
os obstáculos enfrentados por pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirantes. A jovem Tina surgiu para promover a inclusão e colaborar na 
identidade visual positiva dos que são vítimas de preconceito e discriminação. A personagem e agente de inclusão foi idealizada pela psicóloga e 
fotógrafa Marta Alencar, especializada em psicomotricidade relacional e educação infantil. Marta é autora do livro “Olhares e Possibilidades”, pela 
Associação Mineira de Reabilitação (AMR). 

Espaço Mano Down  
Mano Down é uma organização sem fins lucrativos que promove a autonomia e inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. 
Hoje são centenas de famílias atendidas pelo Instituto e milhares de pessoas impactadas, direta ou indiretamente, pelas ações do Mano Down. Ao 
estimular o desenvolvimento, dar visibilidade e oportunidades, o Instituto Mano Down há 10 anos mostra para a sociedade as potencialidades das 
pessoas com deficiência, transformando vidas e gerando impacto positivo na sociedade. Você pode ajudar a fortalecer a ONG, consumindo produtos 
como agendas, camisas, bonés e cds do Dudu do Cavaco. 

Casa do Aprender 
O projeto Casa do Aprender surgiu em 2018, a partir de uma construção coletiva de extensionistas e professores do Rede Incluir (atual PUC Inclusiva) 
junto aos pais dos beneficiários, tendo como proposta ser um espaço de extensão e pesquisa, formação e atendimento para pessoas com deficiência. 
O projeto busca contribuir para uma vida com mais qualidade, autonomia e preparação para o trabalho. Sua base teórica fundamenta-se na 
aprendizagem funcional e alinha recursos de informática e comunicação alternativa nesse processo. Atualmente é coordenado pela professora Nivânia 
Maria de Melo Reis. 

Carol Brigadeiros Gourmet  
Empreendimento desenvolvido por Carolina Ladeira Calvo. Aos 12 anos, Carolina Calvo já era muito apaixonada por brigadeiros. Ainda na infância, 
começou a testar receitas, e foi então que descobriu seu dom em preparar esse doce maravilhoso. Com 18 anos começou a trabalhar em uma 
cooperativa e levava os brigadeiros feitos por ela e sua mãe. Com o passar do tempo, pediu demissão do emprego formal com a finalidade de 
empreender. Hoje, além de vender em Belo Horizonte, também envia os doces para São Paulo. Lá tem várias pessoas que conhecem o seu trabalho e 
as encomendas só crescem. 



 

Evento presencial no dia 24 de agosto,  

Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico, 

com transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 
 

Horário Atividade Participantes 

13h30 às 14h Apresentação cultural 

Coral Voz Ativa do Instituto Mano Down 
O coral é composto por 12 vozes e dois músicos sob a regência do maestro Daniel. O repertório é de músicas brasileiras. 
Mano Down é uma instituição sem fins lucrativos, localizada em Belo Horizonte, que tem como meta promover a 
inclusão e a autonomia de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais.  

DJ Ricardo Malta 
Professor, relações públicas, promoter, dançarino e DJ. Também foi coordenador junto com o Capitão Sassada do 
Premiado Projeto Funk, Polícia e a Arte da Paz, do 49º BPM em parceria com as Quadras do Vilarinho. Responsável pela 
apresentação, produção e mixagens do Programa Sunday Classics, da Web Rádio Pampulha.com.  

14h às 15h 

Mesa Redonda 
Tecnologia Assistiva, Empoderamento e 

Qualidade ao longo da Vida 
 

Um encontro entre a Universidade e a realidade de 
pessoas com deficiência. Apresentação de algumas 
experiências de ensino, pesquisa e extensão no 
campo da tecnologia assistiva, com destaque para as 
atividades do grupo de estudos da PUC Minas. Além 
de abordar a realidade da pessoa com deficiência na 
contemporaneidade, enfatizando aspectos 
relacionados à qualidade de vida e perspectivas de 
empoderamento. 

Fatine Oliveira – Palestrante 
Mestre em Comunicação Social. Integrante do Afetos: Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e 
Vulnerabilidade da UFMG e ativista. 
 

Claysson Bruno Santos Vimieiro - Palestrante  
Doutor em Engenharia Mecânica, com intercâmbio na Technische Universität Ilmenau na Alemanha. É professor nos 
Programas de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da PUC Minas e UFMG. É coordenador do Núcleo de Pesquisa e 
Extensão em Tecnologia Assistivas e Biomecânica da PUC Minas e coordenador do Centro de Tecnologias Assistivas do 
Laboratório de Bioengenharia da UFMG (LabBio). 
 

Carolina Costa Resende - Mediadora 
Pós-doutoranda em Administração com o tema: a gestão de pessoas no contexto da economia circular. Doutora e mestre 
em Psicologia. Especialização em Análise Institucional e Esquizoanálise. É professora da PUC Minas, Coordenadora do 
Programa PUC Inclusiva da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. 
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Evento presencial no dia 24 de agosto,  

Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico, 

com transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 

Horário Atividade Participantes 

15h30 às 17h30 

Mesa Redonda 
O papel da Universidade na inclusão da 

pessoa com deficiência 
 

Será um momento de debate do real papel da 
Universidade, no processo de inclusão da pessoa 
com deficiência.  

Andiara Schwingel – Conferencista  
Doutorado em Medicina Esportiva. Mestre em Ergonomia. Graduada em Educação Física. Professora Associada no 
Departamento de Cinesiologia e Saúde Comunitária da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, onde dirige o 
Laboratório de Envelhecimento e Diversidade (ADL). Estuda maneiras de melhorar a saúde de populações carentes - 
como imigrantes latinos dos EUA, idosos e moradores de áreas rurais -, por meio de programas de saúde comunitária 
que são culturalmente sensíveis e sustentáveis.  
 

Nivânia Maria de Melo Reis - Debatedora 
Doutoranda em Educação, Mestre em Educação com foco em políticas públicas de educação inclusiva e acessibilidade 
no ensino superior. Terapeuta Ocupacional, especialista em educação especial. Professora do curso de Pedagogia da PUC 
Minas, coordenadora de ações inclusivas do curso de Pedagogia e professora da especialização no Instituto de Educação 
Continuada (IEC) da PUC Minas e na UFMG. 
 

Ana Lúcia Antônio de Moura - Debatedora 
Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas. Graduada em Serviço Social. Coordenadora geral do Núcleo de Apoio à 
Inclusão do Aluno com Necessidades Especiais (NAI) da PUC Minas. 
 

Rosana Bastos- Mediadora 
É uma pessoa com deficiência física por conta da sequela de poliomielite. Há mais de 40 anos é ativista pela causa das 
pessoas com deficiência. Trabalhou durante muitos anos para o governo de Minas, na implantação e desenvolvimento 
de políticas públicas para pessoas com deficiência. É ex-atleta da seleção brasileira de basquete em cadeira de rodas. 
Atualmente é instrutora do Programa PUC Inclusiva da Pró Reitoria de Extensão da PUC Minas 
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Evento presencial no dia 24 de agosto,  

Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico, 

com transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 

 

Horário Atividade Participantes 

17h30 às 18h Atividade cultural 

Banda Vozes da Apae 
Banda formada por alunos e usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) BH, que são pessoas com 
Síndrome de Down e outras deficiências. Regidos pelo Maestro Eder usam instrumentos de percussão e o teclado como 
base de suas apresentações. Contando com 15 integrantes, tem repertório formado por música popular brasileira e 
também músicas de carnaval. A banda se apresenta em eventos por toda BH. 

19h às 20h40 

Mesa Redonda 
Diversidade nas Organizações: os desafios 

das mulheres no mercado de trabalho 
 

Apresentação dos resultados de uma pesquisa 
realizada com trabalhadores de uma empresa 
mineradora multinacional no Brasil, sobre a sua 
percepção em relação a um projeto mundial da 
empresa para a inclusão das mulheres no setor. O 
alcance e os desafios de políticas e práticas de 
recursos humanos serão também abordados. 

Sabrina Valadares - Conferencista 
Coordenadora de Atração de Talentos da Anglo American. Mestre em Administração. Pós-graduada em Gestão 
Estratégica de Pessoas. Graduada em Psicologia. Coordenadora de Atração de Talentos da Anglo American. Atua na área 
de Recursos Humanos há 16 anos. 
 

Carolina Maria Mota Santos - Debatedora 
Doutora e mestre em Administração. Pós-graduada em Docência do Ensino Superior e em Novas Tecnologias em 
Educação e Treinamento. Graduada em Psicologia. Professora do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) 
e da Faculdade de Psicologia (FAPSI) da PUC Minas. Líder do Núcleo de Estudos em Recursos Humanos e Relações de 
Trabalho (NERHURT) do PPGA. Coordenadora de área na temática: Diversidade, inclusão e equidade nas organizações e 
nos sistemas de Gestão de Pessoas, no X Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CBPOT). 
Membro da Comissão Científica do International Stress Management Association (ISMA -BR). 
 

Antônio Moreira de Carvalho Neto – Mediador  
Doutor e mestre em Administração, com doutorado sanduíche UFRJ e no IUPERJ. Especialista em Relações de Trabalho 
pelo Queen Mary College da London School of Economics. Professor do Programa de Pós-graduação em Administração 
(PPGA) da PUC Minas. É membro do editorial board da European Management Review. 
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Evento presencial no dia 25 de agosto,  

Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico, 

com transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 
 

Horário Atividade Participantes 

9h às 11h30 

Mesa Redonda 
Trabalho Inclusivo: relatos de cases, a 

perspectiva individual e coletiva 
 

Compartilhamento de experiências de 
organizações sociais que utilizam o método do 
Emprego Apoiado na inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho. Apesar do 
método do Emprego Apoiado ter princípios, 
fundamentos e etapas, cada organização executa 
os seus programas adaptando às diversas 
situações locais identificadas. Ouvir a experiência 
dessas organizações é uma forma de 
conhecermos as experiências, cases e desafios do 
dia a dia para a inclusão das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho. 

Cristina Abranches Mota Batista - Expositora 
Superintendente do Centro de Atendimento e Inclusão Social (CAIS) de Contagem/MG. Psicanalista. Pós-doutoranda em 
Psicologia. Doutora e mestre em Ciências Sociais.  
 

Gabriel Leandro Rodrigues - Expositor 
Psicólogo. Coordenador do programa de inclusão de pessoas com deficiência intelectual no Mercado de Trabalho, o 
Talento Apoiado do Instituto Mano Down. Responsável pela inclusão de 35 pessoas com Síndrome de Down / Deficiência 
Intelectual em mais de 15 empresas em Belo Horizonte/MG. 
 

Fernando Vasconcelos Heiderich - Expositor 
Presidente do Instituto Meta Social sediado em São Paulo, capital. Pós-graduado em Administração e Marketing. 
Graduado em Veterinária.  
 

Catarina Trombetta Palermo - Expositora 
Coordenadora de Programas e Projetos do Centro Síndrome de Down (CESD) sediado em Campinas/SP. PósGraduada e 
graduada na área de esportes. MBA em Gestão de Projetos e Processos Organizacionais e especialização em Projetos 
Sociais e Políticas Públicas. Graduada em Administração de Empresa.  
 

Oswaldo Ferreira Barbosa Junior – Mediador 
Doutor em Administração. Mestre em Administração Pública. Especialista em projetos sociais. Graduado em Ciências 
Contábeis. Diretor da consultoria Gestão de Oportunidades (GO). Diretor de Projetos da Associação Nacional do Emprego 
Apoiado (Anea). Professor associado da Fundação Dom Cabral (FDC). É instrutor certificado da metodologia Project DPro. 
Atua há 20 anos na gestão de projetos sociais e organizações do Terceiro Setor.  
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Evento presencial no dia 25 de agosto,  

Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico, 

com transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 
 

Horário Atividade Participantes 

13h30 às 15h30 

Mesa Redonda 
Juventudes & Inclusão no Trabalho: pelos 

caminhos da Economia de Francisco e Clara 
 

Atividade voltada para a discussão do papel 
da juventude na promoção de formas de 
trabalho inclusivas e fundamentadas dentro 
dos princípios da chamada Economia de 
Francisco e Clara, destacando os desafios, 
perspectivas e possibilidades do 
protagonismo da juventude em suas 
dimensões de gênero, raça, classe social e 
inserção produtiva na construção de 
realidades do mercado de trabalho, da vida 
pública e das organizações pautadas pela 
inclusão e pelo trabalho decente em 
ambientes organizacionais de 
responsabilidade social e ambiental. 

Armindo dos Santos de Sousa Teodósio – Mediador  
Doutor em Administração. Professor do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da PUC Minas. Coordenador do Núcleo 
de Pesquisas em Ética e Gestão Social (NUPEGS). Coordenador da Divisão de Administração Pública da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Administração (ANPAD). Membro do Grupo de Reflexão e Trabalho (GRT) para a Economia de Francisco e Clara 
da PUC Minas. Pesquisador especializado em Gestão Social, Gestão Ambiental, Administração Pública, Estudos Organizacionais e 
Pesquisa Engajada. 
 

Tema 1 - Economia de Francisco e Clara: Juventudes e Trabalho em foco  
Emmanuele Araújo da Silveira – Expositora  

Mestranda em Administração. Graduada em Ciências Econômicas pela PUC Minas. Conselheira do Conselho Regional de Economia de 

Minas Gerais (Corecon-MG). Desempenha a função de Conselheira Fiscal na Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua. Atua no 

Grupo de Reflexão e Trabalho (GRT) para a Economia de Francisco e Clara e na Pró-reitoria de Extensão, ambos na PUC Minas. Atua 
no Grupo de Trabalho da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara (ABEFC). Membro do Núcleo de Pesquisas em Ética 
e Gestão Social (NUPEGS) do PPGA da PUC Minas. 
 

Tema 2 – Juventudes Negras Quilombolas: os desafios de inserção no mundo do trabalho 
Amanda Ribeiro Carolino – Expositora  
Mestranda em Administração. Especialista em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar. Graduada em Geografia. Membra do 
Núcleo de Pesquisa em Ética e Gestão Social (NUPEGS) do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da PUC Minas, da 
Rede de Pesquisadores sobre Povos e Comunidades Tradicionais (REDE CT) na Universidade Estadual Paulista (UNESP) e do Núcleo de 
Estudos em Literaturas, Artes e Saberes (NELAS) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 
 

Tema 3 – Juventudes da Periferia: entre o trabalho, o culto e a política 
Rafael Rodrigues de Castro – Expositor 

Doutorando, mestre e graduado em Administração. Especialista em Ética. Graduando em Filosofia. Membro do Núcleo de Pesquisa 
em Ética e Gestão Social (NUPEGS) da PUC Minas.  
 

Tema 4 – Juventudes no Trabalho para a Sustentabilidade: a experiência dos catadores de material 
reciclável 
Jennifer Thais dos Santos – Expositora  
Liderança da juventude junto ao Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável (MNCR). Catadora de materiais 
recicláveis.   
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Evento presencial no dia 25 de agosto,  

sala de aula 202 do prédio 14, no Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais (ICEG - Escola de Negócios) –  

 Campus Coração Eucarístico. 

 

Horário Atividade Participantes 

16h às 18h 

Mesa Redonda 
Violência Financeira, Vulnerabilidade e 

Exclusão Social: uma abordagem 

intergeracional* 
 

A vulnerabilidade é uma situação que está 
relacionada a qualquer tipo de indivíduo e pode 
ser caracterizada de várias formas. Porém, alguns 
públicos estão mais expostos ou sensíveis a essa 
situação. Nesta mesa serão discutidas questões 
ligadas à vulnerabilidade em três tipos de públicos 
diferentes: idosos, adolescentes/jovens e 
presidiários. O foco será em como as políticas 
públicas podem caminhar no sentido de minimizar 
as consequências dessas vulnerabilidades. 

Gustavo Tomaz de Almeida - Palestrante 
Doutor e Mestre em Administração, especialista em Gestão Fiscal e Tributária, e Controladoria e Finanças. Bacharel em 
Contábeis. Professor no Departamento de Gestão da Faculdade de Políticas Públicas e Gestão de Negócios (FAPPGEN) 
da UEMG, campus Belo Horizonte. Professor permanente no mestrado em Segurança Pública e Cidadania. Editor-chefe 
da Revista Perspectiva em Políticas Públicas e subchefe do Departamento de Gestão na UEMG. É também docente no 
IBMEC Belo Horizonte.  
 

Wadson Xavier de Souza - Palestrante 
Advogado e Consultor Jurídico. Mestrando em Políticas Públicas e Cidadania. Analista Jurídico no Governo do Estado de 
Minas Gerais na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Lotação atual na Diretoria de Articulação e 
Atendimento Jurídico no Departamento Penitenciário Nacional (Depen) da Sejusp.  
 

Daniela de Castro Pinto -Palestrante 
Psicóloga da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Tem experiência na área atuando principalmente nos 
seguintes temas: formação humana, formação técnica, contexto, escolhas e ética. 
 

Marcelo de Rezende Pinto - Mediador 
Doutor e mestre em Administração. Atualmente, é coordenador do Programa de Pós-graduação em Administração 
(PPGA) da PUC Minas. Lidera o Grupo de Estudos em Marketing, Consumo e Sociedade (GEMACONS). É um dos 
coordenadores do track Marketing e Sociedade da área de Marketing da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Administração (ANPAD). É líder do tema Cultura e Consumo da área de Marketing e Comportamento do 
Consumidor do Seminário de Administração (SemeAd). 

*Não haverá transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 

  

https://abre.ai/enPw
https://abre.ai/enPw


 

Evento presencial no dia 25 de agosto,  

Teatro João Paulo II (prédio 30) - Campus Coração Eucarístico, 

com transmissão pelo canal da Extensão PUC Minas no YouTube. 

 

Horário Atividade Participantes 

19h às 20h30 

Conferência de Encerramento 
Trabalho e Inclusão: 

caminhos para outra economia 
 

Em meio a uma enorme crise social, política, 
econômica e ambiental assistimos a uma quarta 
revolução técnico-científica-informacional que 
reestrutura o modo de produção capitalista e o 
mundo do trabalho. Como consequência, 
assistimos ao aumento da desigualdade, da 
exclusão, do desemprego e da fome. Essas 
mudanças impactam na vida em sociedade, na 
política e no Estado, que se vê cada vez mais 
aprisionado pela lógica neoliberal. Em meio à crise 
emergem alternativas teóricas e práticas que 
defendem a urgente construção de uma outra 
economia, "que faz viver e não mata, inclui e não 
exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da 
criação e não a deprecia", nas palavras do Papa 
Francisco. Márcio Pochmann, destacado 
intelectual que tem pensado a economia e o 
trabalho e os caminhos para a construção de uma 
sociedade mais justa e inclusiva, trará suas 
reflexões para o evento. 

Marcio Pochmann - Conferencista  
Economista, pesquisador e professor de Economia da Unicamp e da UFABC. Doutor em Ciências Econômicas. É autor de 
dezenas de livros sobre economia, trabalho, desenvolvimento e políticas públicas, tendo lançado em 2022 o livro 
Neocolonialismo à Espreita: mudanças estruturais na sociedade brasileira. Foi agraciado com o Prêmio Jabuti em 2002.  
 

Armindo dos Santos de Souza Teodósio - Debatedor  
Doutor em Administração. Professor do Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da PUC Minas. 
Coordenador do Núcleo de Pesquisas em Ética e Gestão Social (NUPEGS). Coordenador da Divisão de Administração 
Pública da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração (ANPAD). Membro do Grupo de Reflexão 
e Trabalho (GRT) para a Economia de Francisco e Clara da PUC Minas. Pesquisador especializado em Gestão Social, 
Gestão Ambiental, Administração Pública, Estudos Organizacionais e Pesquisa Engajada. 
 

Tania Cristina Teixeira - Mediadora 
Economista. Master-DEA e Doutora em Economia Aplicada pela Universidade de Valência, na Espanha. Mestre em 
Ciência Política. É pesquisadora, extensionista e professora dos cursos de Economia, Direito e Turismo e pesquisadora 
do Instituto Lumen da PUC Minas. Presidenta do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG) e 
participa da Articulação Brasileira para Economia de Francisco e Clara (ABEFC). 
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