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PRÊMIO PAULO FREIRE CONTEMPLA DUAS 
PROFESSORAS DA UNIVERSIDADE

As professoras da UERJ, Carina 
Martins e Marcela Padilha, foram 
duas das contempladas dentre 72 
iniciativas vencedoras do Prêmio 
Paulo Freire, concedido pela Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj). Seus trabalhos ino-
vadores do departamento de História 
e Turismo, respectivamente, serão 
premiados no dia 30 de Outubro.

Carina Martins atualmente trabalha 
no Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo (ESDI-DAU - Petrópo-
lis), porém, quando era do Departa-
mento de História, no início de 2018, 
teve uma ideia sobre um novo pro-
jeto. Construiu um planejamento 
sobre produção de roteiros, materiais 
pedagógicos, vídeos e performan-
ces na cidade do Rio, como forma 
de explorar o ensino de História para 
além dos muros da escola. Em um 
cenário pós-assassinato da vereadora 
Marielle Franco, os alunos decidiram 
trabalhar com a memória da política 
e realizaram um planejamento da 
ação que previa desde identificação 
de pichações, cartazes e outras mani-
festações urbanas relativas à sua his-
tória. Aos poucos, o grupo expõe seu 
material coletado em eventos acadê-
micos, no blog http://www.exporvi-
soes.com/ e na conta de Instagram 
@riodemarielle.

“Esse Prêmio envolve um reconheci-
mento, em tempos tão difíceis para 
a docência e para a própria autono-
mia universitária, de uma ação de 

formação de professores que esti-
mula a autoria, a investigação, o uso 
de várias linguagens e a relevân-
cia social do conhecimento.” Relata 
a professora Carina, vencedora na 
categoria Experiência Pedagógica no 
Ensino Superior.

O Núcleo de Pesquisas em Turismo, 
Território e Educação (Nupette) e o 
grupo de Extensão Ir e Ver: Turismo 
Pedagógico, coordenados pela pro-
fessora Marcela Padilha, realiza 
trabalhos de pesquisa e extensão 
envolvendo Turismo e Educação 
desde 2013. A iniciativa do grupo 
tem como principal objetivo mos-
trar à população local que os espa-
ços turísticos da sua cidade podem e 
devem ser entendidos como espaços 
também do cidadão e, assim, incen-
tivar os moradores a conhecer, reco-
nhecer e se apropriar desses espaços.

“A criação, pela Alerj, de um prê-
mio com o nome de Paulo Freire 
neste momento é extremamente sig-
nificativo e vencê-lo é motivo de 
grande alegria,” conta a professora, 
vencedora na categoria Experiência 
Pedagógica no Ensino Fundamen-
tal, responsável por atividades como 
aulas-passeio com estudantes pela 
região de Teresópolis.

Paulo Freire - O Prêmio é uma 
homenagem ao pedagogo bra-
sileiro, criador da “Pedagogia 
da Libertação”, referência mun-
dial da área pedagógica e atual 
patrono da educação no Brasil. 
Em sua 1ª edição, a Comissão de 
Educação da Alerj busca reco-
nhecer todos os profissionais que 
se dedicam pela construção do 
conhecimento em sala de aula e 
fora dela.
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 SEGUNDA, DIA 21 
  PSICOLOGIA: começa hoje a XIII Semana de Psi-

cologia UERJ, que tem como objetivo promover dis-
cussões sobre a psicologia e seus diferentes campos. 
Neste ano, o tema será “Diálogos entre formações e 
práticas psi na contemporaneidade”. O evento acon-
tecerá até o dia 25 de outubro com mesas, palestras, 
roda de conversas, apresentação de trabalhos entre 
outros. Mais informações na página do evento: 
https://www.facebook.com/xiiisemanapsiuerj/ 
  ENGENHARIA: a VII Semana de Engenharia Elé-

trica, organizada pelo Ramo Estudantil IEEE da 
Universidade, trará como tema “Engenharia e Tec-
nologia em Benefício da Humanidade” e abordará os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da ONU. Serão promovidas palestras e atividades de 
diversas empresas, pesquisadores da UERJ e outras 
universidades, além de 5 workshops. Mais infor-
mações pelo site: https://edu.ieee.org/br-uerj/ativi-
dades/eventos/vii-semana-de-engenharia-eletrica/

 TERÇA, DIA 22 
  COMUNICAÇÃO: às 18h, acontece o evento "Bola 

na Rede: Mulheres no Esporte", organizado pela Asso-
ciação Atlética de Comunicação e Artes da UERJ. O 
evento funcionará como um bate-papo através de um 
painel interativo mediado por Daniela Boaventura, 
jornalista do Fox Sports. O evento será no auditório, 
campus Maracanã. Leve um quilo de alimento não 
perecível para participar. Para mais informações e 
inscrições: https://forms.gle/SCpvnkqy2bBovMi4A

 QUARTA, DIA 23
  CAMPANHA:  O Laboratório de Comunicação 

Integrada (LCI), da Faculdade de Comunicação 
Social, convida todos os alunos, docentes e técnico-
-administrativos a vestirem rosa em prol da campa-
nha de prevenção ao câncer de mama, o Outubro 
Rosa. Além disso, o LCI estará recebendo até o dia 
31 de outubro doações para a Associação de Apoio 

à Mulher Portadora de Neoplasia (AAMN). Para 
participar, basta deixar a contribuição (óleo, papel 
higiênico, leite, absorvente, saboneteira) na caixa 
rosa que fi cará exposta no hall do 10° andar.
  DIREITO: o II Fórum sobre Inovação no Direito 

Público – PPGD UERJ, com a organização do Labo-
ratório de Regulação Econômica da UERJ, tem o 
objetivo de discutir aspectos da inovação no Direito 
Público, com foco em temas relacionados ao Direito 
Administrativo. A inscrição e a submissão de trabalhos 
são totalmente gratuitas e devem ser realizadas, exclu-
sivamente, pelo site: https://www.even3.com.br/fi dp
  OFICINA: Em parceria com a COART, mais uma 

temporada de Ofi cinas de Construção de Stand UPET 
vai começar. Toda quarta-feira, até o dia 6/11, das 14h 
às 18h, acontecerão as reuniões para construir coleti-
vamente uma nova Prancha PET em prol das causas 
socioambientais. A reuniões abertas e gratuitas, serão 
realizadas no Centro Cultural, campus Maracanã.

 QUINTA, DIA 24
  ARTES: o Instituto de Artes oferece o minicurso Arte 

Afro-brasileira, com Rosana Paulino. O curso busca, 
através de aulas teóricas, trazer aos estudantes questões 
relacionadas à arte afro-brasileira e à chamada arte da 
diáspora. Será traçado um conjunto de ações partindo 
da arte africana tradicional e abordando a chegada dos 
africanos ao Brasil, seus legados artísticos e a produ-
ção contemporânea dos afrodescendentes. O curso é 
gratuito e acontece no Programa de Pós-graduação em 
Artes, na Rua Henrique Fleiuss, 232, Tijuca, às 18h.
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