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aulaS inauguRaiS

e agORa?

VeSTiBulaR
PuC-RiO 2021 Segunda-feiRa, 16h

Inteligência Verde é o 19º livro do 
Reitor da PUC-Rio, padre Josafá 
Carlos de Siqueira, S.J., e será lan-

çado de forma remota nesta segunda-feira, 21, Dia da 
Árvore, às 16h, com uma palestra do autor. Em 20 capí-
tulos, o Reitor apresenta, com uma linguagem acessível e 
apoiada na ciência botânica, como as plantas enfrentam 
e resolvem problemas triviais e complexos e acabam por 
constituir uma inteligência verde. O livro estará disponível 
nas versões impressa e digital. O lançamento de Inteligên-
cia Verde será retransmitido pelo canal da TV PUC-Rio no 
YouTube. Para fazer o download do livro, clique aqui.

lançaMenTO

de liVRO
departamento de história
Nísia Trindade Lima (doutora em 
Sociologia pelo Instituto Universitá-
rio de Pesquisas do Rio de Janeiro 
(IUPERJ)/IESP-UERJ). Tema: A Co-
vid-19 e o século XXI: a imaginação 
frente aos desafios contemporâne-
os. Quarta-feira, 23, 11h. Acesse.

departamento de direito
Eugênia Gonzaga (Procuradora 
Regional da República e ex-Pre-
sidente da Comissão Especial de 
Mortos e Desaparecidos Políti-
cos). Tema: Direito à verdade e à 
memória diante da permanência 
da violência do Estado. Terça-feira, 
22, 11h. Acesse.

atividade extra Sieng
Na terça-feira, 22, a Semana In-
tegrada de Engenharia (SIEng) 
promoverá uma atividade on-line 
extra: a palestra Modelagens de 
Risco em Períodos de Crise. O 
objetivo é explicar como funcio-
na o processo de gestão de risco 
no BOCOM BBM. O encontro será 
ministrado pelo head de risco da 
BOCOM, Diego Cruz, e pelo head 
de pesquisa de modelos quanti-
tativos, Gabriel Vasconcelos. As 
inscrições ficam abertas até ter-
ça-feira, 22. Informações: @sien-
gpucrio, Facebook SIEng PUC-Rio 
ou www.sieng.ctc.puc-rio.br.

Jornada de Pesquisa em Química
As inscrições para a IV Jornada de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Quí-
mica terminam nesta segunda-feira, 
21. O encontro on-line será realiza-
do nos dias 1º e 2 de outubro, das 
9h às 16h30. Entre os temas que 
serão abordados, destaque para o 
impacto da Covid-19 na qualidade 
do ar, no desenvolvimento de antivi-
rais para a doença e na importância 
da divulgação científica em meio à 
pandemia. Além destes, quimiome-
tria e o projeto Sirius (nova fonte 
de luz síncroton brasileira) também 
serão assuntos de palestras. Para 
se inscrever, clique aqui.

As inscrições para o Vestibular 
PUC-Rio terminam dia 28. As 
provas serão na modalidade on-
-line nos dias 25 de outubro e 1º 
de novembro. Além do Vestibular 
2021, os candidatos têm outras 
vias para ingressar na Univer-
sidade: pelas notas obtidas no 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), realizado em um dos 
anos entre 2015 e 2019, e pelos 
Exames Internacionais – Abitur, 
Bac e IB. Para o aproveitamento 
destes concursos, o candidato 
precisa estar inscrito no Vestibular 
PUC-Rio 2021. Para mais infor-
mações, clique aqui.

aniVeRSáRiO
A Empresa Júnior completa 25 
anos de história. Para marcar a 
data, serão organizados debates 
de terça, 22, a quinta-feira, 24, 
com dois encontros por dia. Os 
convidados são ex-sócios que fa-
larão sobre o mercado atual.

  PROgRaMaçãO

//empreendedorismo
Terça-feira, 22
15h. Beatriz Bogo e Antonia Nas-
sif (sócias da TudoBao). 17h. Luís 
Justo (CEO do Rock in Rio).

//Marketing digital
Quarta-feira, 23
15h. José Setton (gerente de Ma-
rketing da AMBEV). 18h. Carolina 
Miller (marketing da AME Digital).

//inovação
Quinta-feira, 24
16h. Marcus Mota (Google Cam-
pus/SMB e Channel Partner & 
Business Country Lead - Brazil na 
empresa Waze). 18h30. Luis Vabo 
(CEO do Além da Facul e Fundador 
da Vabo23 Educação).

O link para as inscrições estão na 
bio do Instagram da Empresa Jú-
nior PUC-Rio: @empresajunior.

 Curso a.e.i.O.u. O grupo Arte, Educação e Introdução à Orientação 
Universitária (A.E.I.O.U) promove o curso on-line Entre Luas na Primavera… 
de uma lua nova até a lua crescente. Os encontros serão de 21 de setembro 
a 23 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h, pela plataforma 
Zoom. As inscrições são confirmadas mediante contribuição. Clique aqui 
para acessar. Programação: Segunda-feira, Yoga em sincronia com a lua, 
com a professora Cristina Viana. Terça-feira, Tempo é arte!, com o professor 
André Côrtes. Quarta-feira, Consciência, corpo e liberdade, com a professo-
ra Jô Santos. Quinta-feira, A transformação das sementes, com a professora 
Ana Branco. Sexta-feira, Construção de brinquedos e colagens animadas, 
com o professor Eduardo Andrade e a professora Fernanda Abranches.

Proteção de Dados é o tema da Live E AGORA? da sexta-feira, 25. Farão 
parte deste debate os professores Caitlin Mulholland, do Departamento 
de Direito, Mariana Palmeira, do Departamento de Comunicação, e Ser-
gio Lifschitz, do Departamento de Informática. A professora Carmem 
Petit, do Departamento de Comunicação, é a mediadora. A série é uma 
iniciativa da PUC-Rio para debater, com chancela acadêmica e cien-
tífica, temas relacionados às consequências da Covid-19. Realizada 
semanalmente, sempre às sextas-feiras, às 15h, a live é produzida pelo 
Comunicar e compartilhada no Canal da TV PUC-Rio no YouTube.

CeRiMôniaS de fORMaTuRa
As cerimônias de Formatura 2020.1 serão realizadas on-line, por conta 
do isolamento social necessário diante da pandemia. As celebrações se-
rão transmitidas pelo Canal da TV PUC no YouTube.
Segunda-feira, 21: 18h30. Arquitetura e Urbanismo. 20h30. Pedagogia e 
Psicologia. Terça-feira, 22: 18h30. Relações Internacionais. 20h30. Ci-
ências Sociais (2019.2 e 2020.1), Geografia e História. Quarta-feira, 23: 
18h30. Design. 20h30 Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação. 
Quinta-feira, 24: 18h30 Artes Cênicas e Letras. 20h30. Engenharia Elé-
trica, Engenharia Química, Matemática e Química. Confira no site www.
puc-rio.br/formatura as orientações para as celebrações.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
http://www.editora.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=736&sid=3
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMpdemvqTIiEtGSbUkKDAVIbIAR6Ag58Ss2
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJEsf-ihrjovG9B8NPSA1M_VpKrO5vDYG972
http://www.instagram.com/siengpucrio
http://www.instagram.com/siengpucrio
https://www.facebook.com/siengpucrio/
http://www.sieng.ctc.puc-rio.br
https://forms.gle/xvWsZcipU9Juquuc9
http://www.puc-rio.br/vestibular/202012/index.html
http://www.instagram.com/empresajunior
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/curso-entre-luas-na-primavera
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
http://www.puc-rio.br/formatura
http://www.puc-rio.br/formatura


2pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

Semana de 
direitos humanos 
defende o ideal 
Vida para Todos

A Pastoral Universitária Anchieta 
promove a 3ª edição da Semana 
de Direitos Humanos a partir desta 
segunda, 21, até sexta-feira, 25, 
com o tema Vida Para Todos!. De 
acordo com a organizadora do 
encontro, Patricia Gabrig, analista 
de Comunicação da Pastoral, o 
objetivo é contribuir na formação 
dos universitários da PUC-Rio 
com reflexões sobre temas 
importantes que tratam sobre os 
Direitos Humanos na sociedade. 
Ela conta que o tema vai ao 
encontro do tema da Campanha 
da Fraternidade de 2020 que 
é Vida, Dom e Compromisso. 
“Apresentamos para esta terceira 
edição um tema muito importante 
que é a Vida e, por conseguinte, a 
dignidade da pessoa humana.  Nós 
decidimos falar especificamente 
sobre a dignidade humana e sobre 
a garantia de uma vida digna, com 
os elementos vitais e fundamentais 
que a permeiam”, completa.

Quais as expectativas da Pastoral universitá-
ria anchieta com a promoção de uma Semana 
de direitos humanos?
Patrícia gabrig: As expectativas são muito boas 
para esta terceira edição da Semana de Direitos 
humanos. O objetivo da semana é contribuir na 
formação do universitário a partir de uma reflexão 
sobre temas importantes que fomentem à efeti-
vação dos Direitos Humanos. Apresentamos para 
esta terceira edição um tema muito importante 
que é a Vida e, por conseguinte, a dignidade da 
pessoa humana. Portanto, teremos na programa-
ção temáticas que influenciam e que impactam 
diretamente uma vida de qualidade para todos, 
sem distinção. Conversaremos sobre a desigual-
dade social e de como ela tem impactado a vida 
das pessoas, vamos falar muito sobre projetos 
sociais e as pessoas que fazem trabalhos de im-
pacto social nos locais onde atuam, abordaremos 
ainda sobre a diversidade na Ciência, o papel da 
comunicação na defesa dos Direitos Humanos, a 
importância da espiritualidade para uma vida dig-
na e sobre Arte e Cultura. Serão diversos temas 
importantes que incitam à reflexão sobre qualida-
de de vida e a garantia de sua dignidade. 

Qual o diferencial desta edição para as duas 
anteriores?
Patrícia gabrig: O grande diferencial das outras 
é que ela é completamente on-line, então isso 
muda um pouco a forma de trabalho, como va-
mos apresentar as temáticas. O ponto principal 
é a interatividade, a participação do público, o 
que colabora com uma maior diversidade na 
conversa. O on-line nos permite trazer pessoas 
de outras realidades, um outro olhar, um ou-
tro discurso e tudo isto enriquece o diálogo. O 
espaço on-line, quando ele é bem usado, nos 
permite dialogar e conversar com pessoas de 
outras realidades, outros discursos, então acho 
que a grande novidade é a interatividade. 

enTReViSTa // PaTRiCia gaBRig

O tema do seminário é bem sugestivo, já que 
é preciso reafirmar para a sociedade que vi-
das negras também importam. foi nesta linha 
que surgiu a proposta?
Patrícia gabrig: A temática escolhida para a 
Semana de Direitos Humanos aconteceu no 
fim do ano passado e ela vai ao encontro do 
tema da Campanha da Fraternidade de 2020 
que é: “Vida, Dom e Compromisso”. Nós deci-
dimos falar especificamente sobre a dignidade 
humana e sobre a garantia de uma vida digna, 
com os elementos vitais e fundamentais que a 
permeiam. Temos visto todos esses casos que 
afrontam a garantia de uma vida digna, logo, a 
temática ganha um olhar muito especial. Não 
podemos nos omitir e precisamos lutar pela 
efetivação do direito à vida, e que este direito 
seja de fato para todos.

em uma semana, o que é possível mudar ou 
avançar quando se trata de direitos humanos 
em um país em que os índices de violência de 
todos os tipos são altos?  
Patrícia gabrig: Nós acreditamos muito no 
papel da semente, pois um dos principais 
objetivos da Pastoral Universitária, e também 
um dos principais objetivos desta Semana 
de Direitos Humanos, é plantar sementes em 
nossos estudantes da PUC, e também de ou-
tras universidades que venham assistir e par-
ticipar. Sementes estas que resultem na cons-
ciência e importância na luta pela efetivação 
dos Direitos Humanos, e de como é possível 
transformar o mundo em um lugar melhor. 
Acreditamos que falando intensamente sobre 
Direitos Humanos trazemos uma reflexão, um 
novo olhar para cada pessoa. Acreditamos 
que podemos mostrar ao estudante da Univer-
sidade a importância da defesa dos Direitos 
Humanos e o quanto isto pode transformá-lo 
em um profissional melhor.
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A Pastoral Universitária promove a 3ª edição da Semana de Direitos 
Humanos com o tema Vida Para Todos!. Os encontros começam nesta 
segunda-feira, 21, e vão até sexta-feira, 25. O objetivo é contribuir na 
formação dos universitários da PUC-Rio com reflexões sobre temas 
importantes que tratam sobre os Direitos Humanos na sociedade. As 
inscrições para obtenção de certificado de Atividade Complementar de Horas 
podem ser feitas pelo site www.pastoraluniversitaria.puc-rio.br/comunicacao.

  PROgRaMaçãO

Segunda-feira, 21
10h. Qual é a atualidade dos direitos humanos?. Convidado: Gustavo 
Barreto (assessor de informação pública do Centro de Informação das 
Nações Unidas para o Brasil - UNIC Rio). Mediadora: Patricia Gabrig 
(Analista de Comunicação da Pastoral Universitária Anchieta).
19h. SER: Protagonismo universitário, impacto e transformação social 
em rede. Convidados: Gabriel Martins (Fundador e coordenador-geral do 
COLAP), Juliana Brito (Co-fundadora da Workay) e Paloma Dottori (By 
Zahira). Mediadora: Angélica C. Branco (Responsável pelo Tecendo Laços).

Terça-feira, 22
13h. Saúde e sistema penitenciário: refletindo sobre direitos humanos 
no espaço prisional. Convidados: professora Adriana Ribeiro Geisler 
(Departamento de Direito e da Fiocruz), Gabriel Cardoso Cândido 
(Pesquisador do Programa de Educação Tutorial). Mediadora: Elaine 
Maria (Responsável pelo setor Espiritualidade Universitária da Pastoral 
Universitária Anchieta).
17h. Mulheres na Ciência – Academia Fides et Ratio. Convidadas: Ilda 
Lopes Rodrigues da Silva (assessora de Ética em Pesquisa da Vice-
Reitoria para Assuntos Acadêmicos), Bárbara Bucker (Departamento de 
Teologia) e Lina Boff (Departamento de Teologia). Mediadora: Patricia 
Gabrig (Analista de Comunicação da Pastoral Universitária Anchieta)
19h30. A execução do programa de proteção a crianças e adolescentes 
ameaçados de morte. Convidados: Vera Cristina (Coordenadora Geral do 

PPCAAM e da Coordenação Colegiada do CEDECA), Natália Sant’Anna 
(advogada do CEDECA/RJ). Mediadora:  Catarina Cardoso (aluna de 
Relações Internacionais).

Quarta-feira, 23
10h. Comunicação e Direitos Humanos. Convidados: professores 
Adilson Cabral (UFF), Jonas Valente (Laboratório de Políticas de 
Comunicação da Faculdade de Comunicação da UnB). Mediadora: 
professora Marcylene Carper (Departamento de Comunicação). 
15h. A atuação do Vicariato para Caridade Social em tempos de 
pandemia. Convidados: Aguardando confirmação.
17h. Espiritualidade e Direitos Humanos. Convidados: pastor Henrique 
Vieira (Igreja Batista do Caminho), Wescrey Portes (Sociólogo). 
Mediadora: Tamyres Guedes (aluna de Ciências Sociais).

Quinta-feira, 24
10h. O apreço da Igreja Católica pelos Direitos Humanos. Convidados: 
padre Waldecir Gonzaga (Diretor do Departamento de Teologia), padre 
Élio Gasda, S.J., (Universidade Católica Portuguesa). Mediador: Rodrigo 
Policeno (Departamento de Teologia).
15h. Arte e Vida. Convidado: Ricardo Fernandes (ator). Mediador: 
Maurício Fernandes (responsável pelo projeto FEVUC)
17h30. Nos passos de Anchieta: um olhar sobre a dignidade da 
pessoa humana. Convidados: padre Luiz Correia, S.J., (Departamento 
de Teologia). Mediador: Walmyr Gonçalves (Co-responsável pelo 
Espiritualidade Universitária). 

Sexta-feira, 25
10h. Desinformação e campanhas políticas. Convidados: professor 
Arthur Ituassu (Departamento de Comunicação), Bruna Santos 
(Consultora e Membra da Coalizão Direitos na Rede). Mediadora: Patricia 
Gabrig (analista de Comunicação da Pastoral Universitária Anchieta).

informações: www.pastoraluniversitaria.puc-rio.br/comunicacao.

SeMana de diReiTOS huManOS

De 21 a 24 de setembro, o Departamento de Teologia realiza a XI Semana 
da Cultura Religiosa. Inspirado na convocação do Papa Francisco aos jo-
vens economistas e empresários, o tema da atividade será A economia de 
Francisco. Além da abertura solene, nesta segunda-feira, 21, a semana terá 
Painéis de Estudos que vão reunir docentes e discentes da Cultura Religiosa. 

Segunda-feira, 21: 15h. Mensagens de abertura: Dom Orani João 
Tempesta (Grão-Chanceler da PUC-Rio). Padre Josafá Carlos de Si-
queira (Reitor da PUC-Rio). Padre Waldecir Gonzaga (Diretor do De-
partamento de Teologia). Painel: A Economia de Francisco: o projeto 
e as possíveis contribuições. Palestrante: professor Abimar Moraes 
(Coordenador da CRE). Acesse.

Terça-feira, 22: 9h. Implicações sociopolíticas da economia de Francis-
co e Clara no Brasil atual. 11h. A encarnação da economia de Francisco 

na Arquidicoese do Rio de Janeiro. 13h. Economia Solidária. 15h. Repen-
sando a economia existente e humanizando a economia do amanhã. 17h.
Cultura do encontro por uma nova economia. Acesse.

Quarta-feira, 23: 7h. Mística e Espiritualidade inter-religiosa. 9h  Por um 
mundo mais fraterno. 11h. Juventudes protagonistas por uma economia 
solidária. 13h. Passos para uma ecoespiritualidade libertadora. 15h. Em-
preendedorismo social. 17h. Da nova economia para as novas cidades: 
um olhar de sustentabilidade. Acesse.

Quinta-feira, 24: 7h. Movimento católico global pelo clima. 9h. Um olhar 
para a economia de Francisco e as mudanças de paradigmas. 11h. Eco-
nomia de Comunhão. 13h. Redes de solidariedade e interligação: uma re-
flexão Teológica. 15h. Moradia e Dignidade: Humanizar a vida nos centros 
urbanos. 17h Celebração de Encerramento. Acesse.

Xi SeMana da CulTuRa ReligiOSa

http://www.pastoraluniversitaria.puc-rio.br/comunicacao/
http://www.pastoraluniversitaria.puc-rio.br/comunicacao
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJUlcuCprT8qHtL1x_IVe8fRzQsFAJsb2HgX
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJAqduqurzsjHdymcdETr3L_4pEkv29SIhfU
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJIodeGqrzkrE9wQcjEhDa6Yv8Pwou0uAY8j
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJEpce-gpzIiEtUztOTINay-JGCDc99MVjnp
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neurociências: 
um amplo campo 
de atuação

A PUC-Rio oferece a partir 
de 2021 um novo curso no 
Departamento de Psicologia: 
Neurociências. Com uma 
abordagem interdisciplinar, em 
que o aluno cursará disciplinas 
de psicologia, biologia, química 
e filosofia, a proposta do curso é 
formar um profissional capacitado 
para os desafios éticos de uma 
nova realidade mundial em que 
a neurociência é uma importante 
fonte de conhecimento. O 
bacharel em neurociências será 
capaz de atuar em áreas da 
saúde tradicionais e também em 
desenvolvimento tecnológico, 
tais como setores de Inteligência 
Artificial, equipamentos 
de reabilitação em que há 
interação humano-computador. 
O coordenador do curso de 
Neurociências, professor Daniel 
Mograbi, destaca a importância 
de oferecer à sociedade um 
curso como este e como ele 
será desenvolvido. Um dos 
pontos positivos é que o aluno de 
neurociências terá a possibilidade 
de completar também a formação 
em Psicologia em quatro períodos 
adicionais e, assim, seguir uma 
carreira voltada para clínica 
com dupla graduação, e haverá 
estímulo ao empreendedorismo 
na área de neurociências com 
disciplinas específicas.

de que forma, ao oferecer o curso de neuroci-
ências, a PuC contribui para promover mudan-
ças na sociedade e fomenta setores produtivos 
da economia?
daniel Mograbi: Hoje, a neurociência é uma das 
principais fronteiras do conhecimento. O funcio-
namento do cérebro, e como isto está relaciona-
do aos nossos processos mentais, é um grande 
mistério a ser investigado. Assim, a criação do 
curso permite o avanço do conhecimento nessa 
área e o pensamento de várias aplicações para os 
setores produtivos.

Qual o diferencial deste curso de neurociências 
ministrado pela PuC-Rio?
daniel Mograbi: Este curso tem vários diferen-
ciais. Ele é o primeiro curso de neurociência no 
país em que o aluno já ingressa diretamente no 
curso de neurociências com foco neste tema do 
início ao fim. É o primeiro curso em que o aluno 
escolhe cursar neurociência e já entra na universi-
dade estudando o que escolheu desde o princípio. 
Além disso, é um curso marcado pela interdisci-
plinaridade e que tem uma perspectiva aplicada 
muito importante por meio da realização de um 
ano e meio de estágios. Também queremos es-
timular a atitude empreendedora dos alunos por 
meio de disciplinas de empreendedorismo e uma 
parceria com o Instituto Genesis. Também está 
prevista a implementação de um sistema de tu-
toria, no qual os alunos serão acompanhados por 
professores desde o início da graduação e, assim, 
poderão receber conselhos sobre quais discipli-
nas pegar e quais estágios fazer. É uma forma de 
personalizar a formação dos alunos. Por fim, os 
estudantes terão a possibilidade de completar o 
bacharelado em neurociências em quatro anos e, 
depois, se formar em psicologia. Ou seja, em seis 
anos, o aluno sai com dois diplomas.

Como será a estrutura do curso? em quanto tem-
po e quais as disciplinas o aluno deverá cursar?
daniel Mograbi: O curso é marcado por diferentes 
disciplinas e campos do saber. Dessa forma, o cur-
so vai apresentar muitas disciplinas da psicologia, 
mas também da biologia, da filosofia, da linguística, 
da ciência da computação, ou seja, será um curso 

enTReViSTa // daniel MOgRaBi

bastante diverso. Ele terá duração de quatro anos. 
Então, além das disciplinas de diferentes campos, 
os alunos poderão fazer estágios supervisionados.

Com que habilidades o vestibulando deve se 
identificar para escolher o curso?
daniel Mograbi: O vestibulando que escolher a 
neurociência é alguém que gosta tanto de ciências 
humanas quanto de ciências biológicas. O perfil é 
de um estudante que, por exemplo, considera fazer 
psicologia, mas também gosta de uma perspecti-
va científica. Ou seja, alguém no meio do caminho 
das ciências biológicas e das ciências humanas, 
e que goste de entender a complexidade do fenô-
meno humano a partir destas duas perspectivas.

Que papel desempenha e em que setores pode-
rá atuar o bacharel em neurociências?
daniel Mograbi: O bacharel em neurociências 
tem muitos setores de atuação. Há uma deman-
da crescente no mercado por conhecimento em 
neurociências. Uma primeira aplicação seria no 
setor da saúde, como em equipes multiprofissio-
nais de saúde, indústria farmacêutica e serviços 
de diagnóstico por neuroimagem. Outro campo de 
atuação está vinculado à tecnologia em áreas da 
Inteligência Artificial, programação, próteses de 
reabilitação e interação humana com computador. 
Por sinal, o setor tecnológico tende a crescer mui-
to nas próximas décadas. Nós podemos pensar 
também no setor de serviços, como marketing ou 
qualquer serviço apoiado no conhecimento sobre 
sistema nervoso. Ainda tem o campo da pesqui-
sa, que junta a indústria e a continuação dos es-
tudos na universidade, com uma pós-graduação 
stricto sensu. E, finalmente, para aqueles que 
buscam uma perspectiva mais clínica, existe a 
possibilidade de completar o curso de neurociên-
cias e depois se formar em psicologia em apenas 
dois anos. Com a dupla formação, todo o campo 
de atuação clínica do psicólogo se abre, seja na 
interface direta com a neurociência e a neurop-
sicologia, seja na atuação clínica da psicoterapia. 
Afinal, um bom psicoterapeuta pode enriquecer 
o seu conhecimento de memória e emoção. Ou 
qualquer outra aplicação da psicologia, como re-
cursos humanos, escolar, hospitalar.

POR JOãO ViVeiROS JORge



5pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

A Liga de Mercado Financeiro da PUC-Rio, que tem a missão de 
aproximar alunos do universo das finanças, organiza a 3ª Semana de 
Mercado Financeiro. Profissionais da área discutirão temas relevantes 
para o mercado e a economia brasileira. As palestras serão desta 
segunda, 21, até a próxima segunda-feira, 28, com os debates às 15h 
em todos os dias, exceto quinta-feira, que começará às 16h. Para se 
inscrever, clique aqui.

  PROgRaMaçãO

Segunda-feira, 21
15h. Perspectiva para os PIOS no Brasil. Palestrantes: Marcelo Barbosa 
(Comissão de Valores Mobiliários) e Ivan Nunes (Duarte Advogados).
17h. Carreira no Mercado Financeiro. Participantes: Painel dos 
patrocinadores - JGP, Icatu e Giant Steps.
19h. Panorama do Mercado Acionário Brasileiro. Palestrante: Leonardo 
Linhares (SPX). 

Terça-feira, 22
15h. Panorama do Varejo Brasileiro. Participante: Newton Ribeiro, da 
Visagio.
17h. Como tradicionais gestoras estão se adaptando às estratégias ESG. 
Participante: Márcio Correia (JGP) e Florian Bartunek (Constellation).
19h. A trajetória de um dos maiores nomes do mercado financeiro. 
Participante: André Jakurski (JGP).

Quarta-feira, 23
15h. Eficácia de política monetária. Palestrante: Alexandre Schwartsman 
(Schwartsman & Associados) e Márcio Garcia (PUC-Rio). 
17h. Real estate e a visão para o futuro da indústria. Palestrante: Landro 

Bousquest (Vinci Partners. Schwartsman). 19h. Mercado de previdência 
e seguros no longo prazo. Palestrante: Luciano Snel (Icatu Seguros).

Quinta-feira, 24
16h. O mundo mudou e o mercado financeiro também. Palestrantes: 
Pedro Simonetti (Giant Steps). 
18h. Desafios fiscais brasileiros. Participantes: Felipe Salto e Daniel 
Couri (IFI).
20h. Data Science na gestão de investimentos. Participantes: Marcella 
Derze e João Aragon (Navi Capital).

Sexta-feira, 25
15h. Democratização do Mercado Financeiro. Palestrantes: Ana Laura 
Magalhães (XP Inc) e Murilo Duarte (Favelado Investidor).
17h. Perspectivas para M&A. Palestrante: Daniel Anger (BTG Pactual).

iii SeMana de MeRCadO finanCeiRO

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão  
inseridos na Agenda 2030 da ONU. 

A SDSN Brasil, com supervisão do NIMA, implementa 
os ODS no país. 

Cultivando o amanhã, hoje. 

Acompanhe a série sobre os ODS e descubra o
que pode ser feito hoje para um novo futuro.

Em busca de um 
desenvolvimento sustentável 

@puc.urgente
Você também pode acompanhar a agenda da 
semana e a cobertura das principais atividades 
pelo Instagram do PUC Urgente.

https://www.lmfpucrio.com/event-details/100-online-e-gratuito
https://www.instagram.com/puc.urgente/?hl=pt-br
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Lives | paLestras
rodas de conversa

TeRça-feiRa 22

QuaRTa-feiRa 23

QuinTa-feiRa 24

agenda da SeMana
Lives | paLestras
rodas de conversa

SeXTa-feiRa 25

Segunda-feiRa 21
9h. Encontros abertos no Laboratório de Jornalismo sobre iniciativas jor-
nalísticas colaborativas. Tema: Reload, canal para o público jovem que 
une dez veículos digitais. Palestrantes: Natalia Viana (diretora da Agência 
Pública), Hugo Cuccurullo (diretor de vídeos) e Larissa Venturini (apre-
sentadora). Mediadora: professora Itala Maduell. Organização: Departa-
mento de Comunicação. Acesse.

11h. Encontros abertos no Laboratório de Jornalismo sobre iniciativas jor-
nalísticas colaborativas. Tema: “Caiu na rede: é fake?”, produção da Lupa 
com coletivos de jornalismo comunitário. Palestrantes: Lethicia Amâncio 
(Agência Lupa) e Karen Melo (Voz das Comunidades Mediadora: profes-
sora Itala Maduell. Organização: Departamento de Comunicação. Acesse.

18h30. Evento aberto. Tema: Liderança à distância: como engajar as equi-
pes?. Palestrante: Camila Asenjo (diretora de Pessoas da Icatu); Renato 
Cuenca (professor do Programa de Educação Continuada PUC-Rio com foco 
na gestão). Organização: Departamento de Administração/CCE. Acesse.

20h. Roda de conversa. Tema: Setembro Amarelo - Filme Kevin: dor, mu-
tilação e a negação da maternagem. Palestrante: Marco Antônio Pucci 
Santos (psicanalista, jornalista, professor universitário, membro da Asso-
ciação Psicanalítica do Município do Rio de Janeiro); Samuel Cruz (psi-
canalista, economista e professor universitário, membro da Associação 
Psicanalítica do Município do Rio de Janeiro); Sonia Medina (presidente 
da Associação Psicanalítica do Município do Rio de Janeiro, membro da 
Associação Freudiana de Buenos Aires). Organização: Departamento de 
Psicologia/CCE. Acesse.

23h59. fiM daS inSCRiçOeS. PUC HACK - 1ª Edição. O evento ocorrerá 
entre sexta-feira, 25, e segunda, 28, no formato de uma maratona interdis-
ciplinar e colaborativa com 48 horas de imersão, 100% online. Organiza-
ção: Instituto Gênesis/TecGraf. Para se inscrever, clique aqui.

14h. FAQ Interativo - Como criar tarefas em grupo no Moodle. Acesse.

17h. Psicologia Com@Vida. Tema: Adoção em tempos de Covid-19. Pa-
lestrante: professora Lidia Levy de Alvarenga. Organização: Departamen-
to de Psicologia. Acesse.

18h. Palestra. Tema: Modelagem de risco em período de crise. Palestran-
tes: Diego Cruz (Head do Risco) e Gabriel Vasconcelos (Head de pesqui-
sa de modelos quantitativos). Organização: SIEng. Acesse.

17h. Palestra. Tema: 2º Encontro Pedagógico de Professores da PUC-Rio 
-  Motivação para aprender. Palestrante: professora Rosália Duarte (Depar-
tamento de Educação). Organização: Rede de Apoio ao Docente. Acesse.

19h. Aula-Live. Livros que Inspiram Aulas. Tema: Conexões com a rua: Gê-
nero e Diversidades. Palestrantes: professoras Nilza Rogéria Nunes (Depar-
tamento de Serviço Social), Irene Rizzini (autora do livro Crianças e adoles-
centes em conexão com a rua, diretora do CIESPI/PUC-RIO e professora do 
Departamento de Serviço Social). Organização: Editora PUC-Rio. Acesse.

17h. Debate. Tema: Conflitos socioambientais no Rio. Palestrantes: pro-
fessor Rafael Soares Gonçalves (Departamento de Serviço Social) e 
Gláucio Maciel (doutor em Serviço Social). Organização: Centro de Ciên-
cias da Conservação e Sustentabilidade do Rio. ID e senha da reunião no 
Zoom: 924 5782 3528 I 116914.

18h30.  Conversa sobre Arquitetura Humanitária. Temas: Projetando o 
futuro hoje e Refúgio ambiental e indígena. Palestrantes: Mariana Montag 
(A Casa de Jajja), Maria Clara Barsotti (Tendas ilê), Nurit Bensusan (bió-
loga e ambientalista) e Cris Pankararu (antropóloga e ativista indígena). 
Organização: Departamento de Arquitetura. Acesse.

11h. Palestra. Tema: Intercâmbios Acadêmicos: Orientação sobre as ofertas e 
tira dúvidas. Organização: CCCI. ID: 938 7088 3824 Senha: 558565. Acesse.

13h. Oficinas Diálogos e Trocas sobre Educação na Era Digital. Dinâmica: 
Aplicações de Metodologias Ativas no Ensino Presencial e Remoto. Pales-
trante:  Professor Jan K. S. (Departamento de Engenharia Elétrica). Acesse.

15h. Live E AGORA?. Tema: Proteção de Dados. Convidados: professores 
Caitlin Mulholland (Departamento de Direito), Mariana Palmeira (Departa-
mento de Comunicação) e Sergio Lifschitz (Departamento de Informática). 
Organização: Comunicar. Canal da TV PUC-Rio no YouTube.

16h. Palestra. Tema: Café com a Pós-graduação - Satisfação Acadêmica. 
Palestrante: professora Silvia Brilhante (Departamento de Educação). Or-
ganização: Rede de Apoio ao Estudante (RAE). ID e senha para a reunião 
na plataforma Zoom: 921 9931 71 I Cafepos.

19h30. Debate. Tema: Código da ameaça: Trans, Classe de risco: Preta. Parti-
cipantes: professoras Maria Rafaela Silva e Thula Rafaela Pires (Departamen-
to de Direito). Organização: Departamento de Direito/ECOA PUC-Rio. Acesse.

20h. Palestra. Por que Machado de Assis? Pontos relevantes da figura e da 
obra de Machado de Assis: sua biografia – o garoto do Morro dos Libertos 
que se torna um escritor Internacionalmente Cultuado. Palestrante: escritor 
Luiz Antonio Aguiar. Organização: Departamento de Letras. Acesse.

https://puc-rio.zoom.us/s/92766701946?pwd=b3QzM2tWbW5BOHk2Tk83ODBDTmNsZz09
https://puc-rio.zoom.us/s/92766701946?pwd=b3QzM2tWbW5BOHk2Tk83ODBDTmNsZz09
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll?nInst=cce
https://bit.ly/3hhKZFA
https://puc-hack.devpost.com/
https://puc-rio.zoom.us/j/99321206344?pwd=UzVvUUdaRGM5MDZwWWI5dFQxVVRhQT09
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0sc-uopjsoE9S5mrD3S1hsBgucRK0HbCoI
http://www.sieng.ctc.puc-rio.br/programacao
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/rad/oficinas/index.html
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMpdemvqTIiEtGSbUkKDAVIbIAR6Ag58Ss2
https://bityli.com/AE1TC
https://puc-rio.zoom.us/j/93870883824?pwd=bnJxQS84U3ByTktyT3Fzd0xnOUVWUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/98994276590?pwd=YkFrMUFCSzlnQlZYTU9vTkE5akU0dz09
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
http://www.puc-rio.br/ecoa/go#direitoemdebate
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=por-que-machado-de-assis(question)&nInst=cce
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CuRSOS de eXTenSãO On-line
O internacional e as guerras Civis no Século XXi
Data: 8 de outubro a 19 de novembro
Aulas: quintas-feiras, das 19h às 21h. 
Valor: R$ 505 no ato da matrícula

Repensar a Política: linguagem feminina entre literatura, 
filosofia e Psicanálise
Data: 10 de outubro a 19 de dezembro
Aulas: sábados, das 10h às 13h30
Valor: três parcelas de R$ 388.

introdução à Psicologia Positiva
Data: 10 de outubro a 14 de novembro
Aulas: sábados, das 9h às 12h30. 
Valor: duas parcelas de R$ 225.

Processamento digital de Sinais
Data: 17 de outubro a 12 de dezembro
Aulas: sábados, das 9h às 12h. 
Valor: duas parcelas de R$ 606.

as aulas são ao vivo transmitidas pela plataforma Zoom. 
alguns cursos podem ser parcelados no Cartão de Crédito. 
Verifique com o atendimento.

informações e matrícula:
Site: www.cce.puc-rio.br
Telefone: 0800 970 9556  
Whatsapp: (21) 97658-6094
facebook: facebook.com/ccepucrio.

eXPedienTe: Coordenadora-geral: Professora Lilian Saback. editora e Jor-
nalista Responsável: Professora Julia Cruz (MTE 19.374). Revisora: Profes-
sora Adriana Ferreira. editores de arte: Professores Diogo Maduell e Mariana 
Eiras. Coordenadora administrativa: Rita Luquini. Redação e administração: 
Rua Marquês de São Vicente, 225, sala 401-K, 22451-900, Gávea, RJ. Telefone: 
3527-1140. E-mail: pucurgente@puc-rio.br.

A vida merece ser louvada.
Casa comum, todo cuidado é pouco.

Laudato Si’ 5 Anos

Fazer a diferença é cuidar
do nosso lar.

Há algum tempo, a conscientização ambiental faz parte da nossa vida. Desenhamos uma árvore antes
mesmo de aprendermos a contar. Podemos dizer que a natureza é nossa própria vida. Mesmo assim, o meio

ambiente é pauta de notícias tristes todos os dias. No Dia da Árvore precisamos refletir sobre o momento atual.
Se olharmos para as florestas como nosso próprio lar, nós evoluímos como pessoas.Vamos preservá-las.

dOa PuC
O DoaPUC arrecada, até o dia 12 de outubro, ajuda financeira para o 
Basquete Cruzada, um centro que trabalha com desenvolvimento edu-
cacional e cultura de crianças e adolescentes de 8 a 18 anos na co-
munidade Cruzada. Para contribuir, é preciso fazer uma transferência ou 
depósito para Associação Basquete Cruzada, Banco Bradesco, Agência: 
1852, conta corrente: 45073-1, CNPJ - 34.989.240/0001-82 Para tam-
bém acompanhar o trabalho da casa, é só enviar um e-mail para cacc@
puc-rio.br ou uma mensagem no WhatsApp para (21) 97628-1636.

CaMPanha aRQuidiOCeSe
A PUC-Rio e a Arquidiocese do Rio de Janeiro recebem alimentos não pe-
recíveis, produtos de higiene e limpeza para famílias carentes afetadas pela 
crise da Covid-19. A doação pode ser entregue na Ala Kennedy, dos pilotis, 
das 8h às 18h. Também é aceita a ajuda via transferência ou depósito ban-
cário para Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, Banco do Bradesco, 
Agência: 0814, conta corrente: 48500-4, CNPJ: 34.267.971/0001-14. 

alunOS eMPReendedOReS 
A PUC-Rio promove uma campanha de divulgação das atividades de alunos 
empreendedores. Os empreendimentos serão publicados semanalmente nas 
mídias sociais da CACC. Interessados devem enviar um e-mail para cacc@
puc-rio.br com as seguintes informações: nome completo, curso, matricula, 
nome do empreendimento, redes sociais e a logomarca da empresa.
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O novo curso de Comunicação, Estudos de Mídia, 

propõe autonomia de atuação ao despertar 

talentos, habilidades e competências na prática 

das tecnologias de comunicação. 

Tem cinema, publicidade, tecnologia, inovação, 

criação, narrativa, pesquisa. 

Tem pensamento múltiplo.  

Entre nas trilhas:

Publicidade e Comunicação Corporativa

Cinema e Audiovisual

Comunicação e Tecnologia

Acesse e conheça.
http://bit.ly/estudosdemidia
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conhecimento múltiplo

ESTUDOS DE

MÍDIA

FAÇA LOGO A SUA INSCRIÇÃO NO VESTIBULAR. 

28/9 É O ULTIMO DIA.


