
Projeto de Extensão “Casa Fluminense” 

Carga horária total: 45 horas 

Coordenação: Mariana Cavalcanti e João Maia 

 

 

 

Descrição: O objetivo deste projeto de extensão é integrar os alunos da Escola de 

Ciências Sociais/ CPDOC às atividades da “Casa Fluminense”(casafluminense.org.br), 

associação civil criada em fevereiro de 2013 com o objetivo de agregar moradores, 

movimentos sociais e intelectuais do Rio de Janeiro para pensar os problemas da cidade 

e da região metropolitana durante e além do ciclo de megaeventos que se aproxima.  

 

Justificativa: A integração dos alunos dos cursos de Ciências Sociais e História do 

CPDOC/Escola de Ciências Sociais às atividades da Casa Fluminense proporcionará 

aos mesmos a possibilidade de aprender na prática sobre as rotinas, instâncias e 

negociações por meio das quais se faz a vida associativa no mundo contemporâneo. 

Também permitirá que ampliem e instrumentalizem seus conhecimentos de temas 

cruciais para o desenvolvimento e acompanhamento de políticas públicas e sociais. 

Essas atividades, por sua vez, se articularão em pesquisas de campo e em arquivos, além 

de produzir novos dados por meio de entrevistas, relatórios, vídeos e outros. Espera-se 

que o conhecimento gerado por meio dessas atividades realizadas de modo colaborativo 

e em rede permitirá aos alunos ampliar suas conexões em múltiplos espaços da região 

metropolitana, bem como aprofundar a reflexão sobre questões relacionadas à cidadania 

e à construção democrática da cidade, das políticas sociais e do debate público 

qualificado. Ao mesmo tempo, o projeto busca articular os saberes produzidos no 

CPDOC aos debates públicos no Rio de Janeiro, visando contribuir para que o 

conhecimento produzido na instituição ganhe tradução democrática. Isto é, a atividade 

de extensão é voltada tanto para a formação dos alunos como para a própria ampliação 

da vida democrática no Rio de Janeiro.     

 



Atividades: A “Casa Fluminense” foca em três tipos principais de atividade: 

monitoramento de políticas públicas, formação e debate, e elaboração de propostas para 

a agenda pública do Rio de Janeiro. No caso deste projeto de extensão, os alunos 

participantes poderão participar das oficinas e dos seminários realizados pela 

Associação, além de se engajarem em atividades relacionadas à produção de 

conhecimento e sua tradução pública. Entre as atividades de extensão, destacamos as 

seguintes possibilidades: mapeamento de equipamentos públicos e culturais nas regiões 

nas quais a Casa realizará seus eventos; contatos com associações e movimentos 

sociais; realização de entrevistas com moradores e lideranças comunitárias; preparação 

de material de pesquisa para as atividades da Casa; auxílio na produção de instrumentos 

para monitoramente de políticas públicas; participação em reuniões de preparação de 

eventos.     

 

Metodologia: As atividades de extensão serão coordenadas pela professora Mariana 

Cavalcanti, que integra o Conselho Deliberativo da Casa Fluminense. Os alunos serão 

selecionados entre o corpo discente da Escola de Ciências Sociais/ CPDOC, e deverão 

seguir o calendário de atividades da Associação, além de participar de reuniões 

periódicas com a coordenadora. O controle de freqüência e a avaliação da participação 

dos alunos serão feitos pela professora responsável, que transmitirá as informações na 

forma de um curto relatório. Esse relatório será base para a concessão de um certificado 

(45 horas de extensão) e para a contagem de horas de atividade complementar no 

Núcleo de Atividades Pedagógica (NAP). Os alunos que participarem apenas de 

algumas atividades poderão contar as horas de atividade complementar, mas não farão 

jus ao certificado.  

 

Contagem de horas: O Manual de Atividades Complementar do CPDOC/ Escola de 

Ciências Sociais prevê a possibilidade de atividades de extensão contarem horas, no 

limite de 45 horas ao todo. Este projeto prevê diferentes níveis de envolvimento dos 

alunos, que podem optar por participarem de algumas atividades durante curto período, 

ou por uma participação mais intensa, fazendo jus, portanto, ao certificado de 

participação e à contagem de 45 horas. O anexo I descreve o mecanismo de contagem 

de horas. Os alunos não são obrigados a participarem de todas as atividades listadas no 

anexo de forma integral para terem direito ao certificado. A soma de 45 horas pode ser 



feita com diversas combinações possíveis, desde que a participação seja atestada pela 

professora Mariana e respeite o limite máximo para cada atividade.  

 

Atividade Hora por atividade Horas totais possíveis 

Participação em um seminário da 

“Casa Fluminense” 

5 hs.  Até 20 hs 

Realização de mapeamento 

coordenado pela “Casa Fluminense” 

e pela profa. Mariana  

10 hs Até 10 hs 

Participação nas reuniões periódicas 

realizadas no ISER e/ou no CPDOC 

2 hs Até 20 hs  

Pesquisa e preparação de material 

para as atividades da “Casa 

Fluminense” 

20 hs Até 20 hs 

Realização de entrevistas   1 hs Até 5hs 

Realização de cursos, oficinas, 

palestras e demais atividades de 

formação para público em geral 

5 hs Até 20 hs 

 

 

Inscrições: Os alunos devem escrever para mariana.cavalcanti@fgv.br para manifestar 

o interesse em participar do evento. A professora então irá reunir os interessados e 

organizar a dinâmica de trabalho.   

 

 


