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LCI PROMOVE DEBATE SOBRE PROTAGONISMO 
FEMININO NO MERCADO DE TRABALHO

Esta semana, com o tema “Orgulho e 
Preconceito: desafios ao protagonismo 
feminino no mercado de trabalho”, a 3ª 
Edição do Seminário Em Foco vai deba-
ter os preconceitos e desafios para a 
mulher ao exercer o seu protagonismo 
em profissões com prevalência mascu-
lina. O evento conta com a presença de 
mulheres de destaque profissional. Rea-
lizado pelo Laboratório de Comunicação 
Integrada (LCI), da Faculdade de Comu-
nicação Social, os encontros acontecem 
nesta terça, quarta e quinta-feira (10, 11 e 
12/09), das 18h às 21h, no auditório 111 
do Campus Maracanã.

Do Tribunal Regional aos campos de 
futebol, a programação apresenta o pre-
conceito em diversas áreas. No primeiro 
dia, a mesa sobre Empoderamento e Pro-
tagonismo juntamente com um cinede-
bate conta com a presença de Isa Lopes, 
coordenadora de Educação do Instituto 
Coca-Cola; Mariana Reghim, douto-
randa do Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia no IESP/UERJ e Maria 
Fernanda Machado, graduanda de Jorna-
lismo pela UERJ.

Já no segundo dia, o futebol invade o 
evento com duas mesas sobre o tema: 
Narradoras, comentaristas, âncoras: 
reflexões sobre a condição da mulher jor-
nalista durante a cobertura da Copa do 
Mundo e Lugar da Mulher é onde ela 
quiser. Entre as palestrantes estão Ana 
Hissa, produtora, comentarista, jornalista 
esportiva e atualmente a única comen-
tarista feminina de lutas no canal Com-
bate; Vanessa Riche, âncora da mesa 

Comenta Quem Sabe, do canal Fox, 
além de locutora da Rádio Globo FM, 
no programa de entretenimento No Ar; 
Karin Duarte, jornalista, documentarista 
e diretora do documentário Minha Copa, 
exibido no SporTV; e Leda Costa, pro-
fessora visitante da faculdade de Comu-
nicação Social da UERJ e editora-chefe 
da Revista Esporte e Sociedade.

No encerramento do evento, dia 12, pro-
tagonistas em suas profissões falam sobre 
suas trajetórias e de como conseguiram 
vencer o preconceito em suas profissões. 
Entre as convidadas, Sonia Garcia, vice-
-presidenta da Associação das Mulheres 
Aviadoras do Brasil; Ana Paula Santos, 

jornalista e produtora do RJTV; Ariane 
Vieira, da operadora Oi; a desembargadora 
do trabalho, Carina Bicalho; Thais Dias, 
da equipe Hack Girl, grupo que incentiva 
meninas a criar e jogar games, além da 
operadora nuclear, Ana Cristina Silva. 

O Evento tem entrada gratuita, mas limi-
tada à lotação da sala. Para se inscrever, 
basta enviar um e-mail para: emfoco.lci@
gmail.com com as seguintes informações: 
nome completo, curso de graduação ou 
pós-graduação em que está matriculado e 
nome da instituição de ensino. É impor-
tante ressaltar que os certificados serão 
emitidos somente àqueles que compare-
cerem aos três dias de debates.
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 �SEGUNDA, DIA 09 
 � PALESTRA: às 15h, no auditório PPGCom (sala 10.121, 

10º andar, bloco F) do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, cam-
pus Maracanã, o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte 
(LEME) oferece a palestra “Football Feminino entre festas 
esportivas, circos e campos suburbanos: uma história social 
do futebol praticado por mulheres da introdução à proibição 
(1915-1941)”. A atividade terá a presença da pesquisadora 
Aira Bonfim. A entrada é franca e não necessita de inscrição. 
Mais detalhes em https://comunicacaoeesporte.com.

 �TERÇA, DIA 10 
 � LANÇAMENTO: a partir das 13h, o Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA) abre inscrição para os inte-
ressados em participar dos atendimentos psicoterápicos 
oferecidos pelo setor. As vagas são limitadas em 20. A 
secretária está localizada na sala 10.006, bloco D, 10° 
andar. Mais informações: (21) 2334-0033.

 �QUARTA, DIA 11 
 � OFICINA: das 13h30min às 15h30min, a Revista Bra-

sileira de Geriatria e Gerontologia da Universidade Aberta 
da Terceira Idade (Unati) promove a oficina “Prática em 
Editoração Científica”. A aula gratuita, direcionada aos 
alunos do último período e pós-graduandos, ocorre na sala 
10.130 da UnATI - 10ºAndar - Bloco F, campus Mara-
canã. A coordenação é de Ana Carolina Lima Cavaletti. 
Inscrição prévia pelo e-mail revistabgg@gmail.com. Para 
mais informações, acesse www.rbgg.com.br

 �QUINTA, DIA 12
 � EXTENSÃO: nos dias 12, 19 e 26 de setembro, das 14h 

às 17h, o Laboratório de Comunicação Dialógica (LCD), 
da Faculdade de Comunicação Social iniciará o curso de 
extensão "Fake News: como navegar em um ambiente de 
desinformação". O objetivo é auxiliar na identificação e 
prevenção das informações falsas ou mal-intencionadas 
no ambiente digital para criar uma melhor percepção dos 
conteúdos expostos nas mídias de massa. Mais detalhes em 
www.lcd.uerj.br.

 �SEXTA, DIA 13
 � MÚSICA: às 17h, no Teatro Odylo Costa, filho, acontece 

o IV Encontro Cultural da Uerj, organizado pelo Labora-
tório de Acústica Ambiental e Musical (LACUSTAMM). 
O evento contará com o lançamento do livro A Física e 
a Música do Quarteto de Cordas de L. R. Perez e M. L. 
Grillo e com a exposição de desenhos do aluno de Design 
Gráfico Victor Henriques. Mais informações pelo e-mail  
afisicanamusica@gmail.com.

 � PALESTRA: às 10h, no Auditório Rolando Monteiro, 
prédio da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) – 2º 
andar, acontece a palestra “A relação médico-paciente 
através dos tempos”. A atividade, que faz parte da 
programação do Setembro Amarelo, mês de preven-
ção ao suicídio, terá a presença do professor Antonio 
Rodrigues Braga Neto. A FCM fica na Avenida Profes-
sor Manoel de Abreu, 444 – Vila Isabel. Detalhes em  
https://bit.ly/2kmKOS1.
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