
                                                                                          
 

 MODALIDADES DE APOIO SEM RECURSOS FINANCEIROS 

Fluxo contínuo 

1. Utilização do nome e da logomarca do IEAHu para captação de recursos, junto às agências de 

fomento. 

2. Matrícula em nome do IEAHu para mini-cursos (inclusive de professores visitantes, mas não 

unicamente): disciplina Tópicos Especiais, com duração de 15 horas e valendo 1 crédito. 

3. Palestras, conferências, seminários, fóruns, colóquios, simpósios, encontros etc., em forma de: a) 

auxílio na divulgação (através de listas de professores da PUC); b) apoio para a busca de espaço 

fisico; c) auxílio na confecção da arte de flyers e cartazes; d) pagamento da impressão de flyers e 

cartazes de divulgação.  

4. Esta modalidade não inclui apoio logístico, de qualquer ordem, para a realização dos eventos, 

sendo este de inteira responsabilidade dos organizadores.  

5. Uso  obrigatório do nome e da logomarca do IEAHu, sempre acompanhadas da logomarca do 

decanato do CTCH e da PUC-Rio para a apresentação em power point, projetos editoriais, material 

de divulgação e gravações em  vídeo, dentre outros.  

6. Auxílio na articulação de parcerias e convênios com instituições públicas e privadas, incluindo 

utilização do nome e da logomarca do IEAHu. 

7. Consultoria para assuntos diversos que tenham a interdisciplinaridade como meio ou fim. 

8. Modalidade de apoio sem recursos financeiros no contexto atual da pandemia pelo novo 

Coronavírus (Covid-19) e do consequente isolamento social: 

- IEAHu dispõe de uma conta na plataforma Zoom para o apoio à realização de eventos no formato 

remoto;  

- os eventos serão agendados na plataforma Zoom, podendo ser eventualmente transmitidos pelo You 

Tube; 

- os eventos serão gravados e posteriormente disponibilizadas na plataforma ECOA, da PUC-Rio, 

sendo necessária a autorização de todos os participantes externos à PUC-Rio. O termo de autorização 

segue o modelo do Setor Jurídico da Universidade. A assinatura dos documentos e o seu envio à 

assessoria do IEAHu sao de inteira responsabilidade dos organizadores do evento.  

 

 


