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PUCCAST

LANÇAMENTO DE LIVRO

VESTIBULAR PUC-RIO

As inscrições para o Vestibular PUC-Rio 2021 foram pror-
rogadas até esta segunda-feira, 5. As provas serão na mo-
dalidade on-line nos dias 25 de outubro e 1º de novembro. 
Além do Vestibular 2021, os candidatos têm outras vias 
para ingressar na Universidade: pelas notas obtidas no 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizado em 
um dos anos entre 2015 e 2019, e pelos Exames Interna-
cionais – Abitur, Bac e IB. Para o aproveitamento destes 
concursos, o candidato precisa estar inscrito no Vestibular 
PUC-Rio 2021. Para mais informações, clique aqui.

José Márcio Camargo, profes-
sor titular do Departamento de 
Economia, é o entrevistado desta 
semana do PUCCAST, série de 
podcasts produzidos pela Rádio 
PUC, do Comunicar, que contam a 
trajetória acadêmica e as pesqui-
sas dos professores da Universi-
dade. O antropólogo Roberto Da-
Matta, titular do Departamento de 
Ciências Sociais, foi o primeiro da 
série. O programa está disponível 
nas plataformas de streaming.

Intervalo Cultural
O Intervalo Cultural no palco vir-
tual será na quarta-feira, 7, às 
13h, transmitido pelo Canal da TV 
PUC-Rio no YouTube. O músico e 
curador Luis Carlinhos apresentará 
alunos, professores e funcionários 
músicos, como Maria Borba e Ivor 
Lancellotti, Contando Bicicletas, 
Beatriz Orfaliais, Mariah Marini e Vi-
ver com Yiddish. Será uma live soli-
dária para arrecadar donativos para 
o Tuninho da Vila dos Diretórios.

Bibliotecas
As Bibliotecas da PUC-Rio conti-
nuam fechadas, mas está manti-
do o sistema de home office para 
atender alunos e funcionários da 
PUC-Rio. Há tutoriais e conteúdos 
didáticos para estudos, que podem 
ser acessados aqui, além de trei-
namentos online para alunos e pro-
fessores, disponíveis no site abre.
ai/treinamentospuc. Mais informa-
ções em linktr.ee/bibliopucrio.

CENTRO LOYOLA DE FÉ E CULTURA

Estudo dos Evangelhos
Estão abertas as inscrições para os cursos on-line Evangelho 
de Mateus e Evangelho de Marcos, com o professor Carlos 
Frederico Schlaepfer, doutor em Teologia Bíblica pela PUC-
Rio. Os encontros do curso Evangelho de Matheus serão 
às quintas-feiras, das 19h às 21h. Já o curso Evangelho de 
Marcos ocorrerá às segundas-feiras, das 19h às 21h, com 
início no dia 5 de novembro. Para se inscrever, clique aqui.

A Teologia Eucarística de Joseph Ratzinger
Serão quatro encontros on-line, às terças-feiras, das 
19h às 21h. Com início na terça-feira, 6, as aulas serão 
ministradas pelo padre Antônio Luiz Catelan Ferreira, 
doutor em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade 
Gregoriana de Roma. Acesse.

A Editora PUC-Rio lançou o livro 
Rostos de Bergman, organizado 
pela diretora do Departamento de 
Comunicação, professora Tatiana 
Siciliano, em parceria com os 
professores Gustavo Chataignier 
e Liliane Heynemann, também do 
Departamento de Comunicação, 
e o mestrando Luiz Baez. A obra 
é fruto de um seminário realizado 
no departamento, em 2017, e uma 
homenagem ao professor Miguel 
Pereira, que morreu em 2019. 
Rostos de Bergman apresenta 
aspectos estéticos, políticos e 
históricos da filmografia do cineasta 
Ingmar Bergman (1918-2007). 
Com o intuito de proporcionar uma 
amostra da vasta obra do diretor, os 
organizadores oferecem ao público 
uma apresentação dos filmes, 
seguida de uma leitura analítica feita 
por pesquisadores da Comunicação. 
Para baixar o livro, clique aqui.

PÓS-GRADUAÇÃO 2021

PPGArq
O processo seletivo para ingresso 
no curso de Mestrado em Arqui-
tetura do Programa de Pós-Gra-
duação em Arquitetura (PPGArq), 
vinculado ao Departamento de Ar-
quitetura e Urbanismo, para o ano 
de 2021, termina no dia 16. Com 
área de concentração em Projeto 
de Arquitetura, o programa tem 
duas linhas de pesquisa: Teoria 
e História do Projeto e Projeto e 
Processos em Arquitetura e Urba-
nismo. Inscrições e informações, 
clique aqui.

Relações Internacionais
Os editais estão disponíveis para 
o Mestrado e Doutorado. As ins-
crições deverão ser feitas até dia 
16, somente pela internet, pelo  
sistema Processo Seletivo para 
Pós-Graduação da PUC-Rio. Para 
saber mais, cliquei aqui.

SOCORRO FELINO

ELEIÇÃO DA CIPA
A eleição para os novos integran-
tes da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) ocorre 
até o dia 23. Professores e funcio-
nários devem votar por e-mail no 
sistema VOTECIPA, por meio de 
um link para votação.

2021

O grupo de voluntários Felinos Universitários do Marquês precisa de ajuda 
para manter o trabalho de vacinação e cuidados com os gatos das colônias 
existentes na PUC-Rio, no Minhocão e, com a pandemia, também da colô-
nia da banca do Antônio. Além de estimular a adoção dos gatinhos, o grupo 
também cuida para que o número de animais não aumente, promovendo 
a castração, e monitora a saúde dos gatos que permanecem no campus 
evitando que eles sejam transmissores de doenças. São aceitas doações de 
ração, remédios ou depósito na conta poupança 23042-6, da agência 0272, 
banco Itaú, em nome de Adriana de F. Mendonça dos Santos, funcionária da 
Vice-Reitoria Acadêmica. Contato:@felinosuniversitariosdomarques.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://bit.ly/3n7FM77
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
https://bibliopucrio.wixsite.com/bibliotecaspucrio
http://As Bibliotecas da PUC-Rio continuam fechadas, mas está mantido o sistema de home office para atender alunos e funcionários da PUC-Rio. Há tutoriais e conteúdos didáticos para estudos, que podem ser acessados aqui, além de treinamentos online para alunos e professores, disponíveis no site abre.ai/treinamentospuc. Mais informações em linktr.ee/bibliopucrio.
http://As Bibliotecas da PUC-Rio continuam fechadas, mas está mantido o sistema de home office para atender alunos e funcionários da PUC-Rio. Há tutoriais e conteúdos didáticos para estudos, que podem ser acessados aqui, além de treinamentos online para alunos e professores, disponíveis no site abre.ai/treinamentospuc. Mais informações em linktr.ee/bibliopucrio.
http://linktr.ee/bibliopucrio
http://www.centroloyola.puc-rio.br/category/cursos/
https://bit.ly/2GojY6D
http://www.editora.puc-rio.br/media/Ebook_Rostos%20de%20Bergman.pdf
https://bit.ly/3ieWTjW
https://bit.ly/33hMiR4
http://www.instagram.com/felinosuniversitariosdomarques
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28ª Semana 
Interna de 
Prevenção de 
Acidentes no 
Trabalho

Uma das ações mais importantes 
no cuidado com a segurança, 
saúde e bem-estar do trabalhador, 
a Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes no Trabalho (SIPAT) 
será realizada desta segunda, 
5, a sexta-feira, 9, por meio de 
encontros, palestras e atividades 
virtuais. Organizada pelo 
presidente da CIPA e da SIPAT, 
professor Roosevelt Fideles de 
Souza (NIMA), pelo coordenador 
do  Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho (SESMT) da 
PUC-Rio, médico Álvaro Martins 
Rodrigues, e pela secretária da 
CIPA e SIPAT, Rita de Cássia 
dos Santos Mota (Prefeitura 
do Campus), a Semana tem 
como objetivo promover a 
conscientização dos trabalhadores 
sobre a importância de prevenir 
acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho.

O que é e quais são os principais objetivos 
da SIPAT?
Álvaro Martins Rodrigues: SIPAT significa Se-
mana Interna de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho. A legislação da Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) 
está prevista na Portaria nº 3.214 da Norma Re-
gulamentadora de número 5 (NR-5), que desta-
ca que ela é uma atribuição da CIPA que deve 
promover, anualmente, em conjunto com o 
SESMT, onde houver, a SIPAT. Durante esse pe-
ríodo, são realizadas palestras e prestados es-
clarecimentos quanto à prevenção de acidentes 
e de doenças ocupacionais dentro da empresa. 
A SIPAT é um dos eventos mais importantes 
voltados para promover a conscientização dos 
trabalhadores quanto à importância da preven-
ção de acidentes no local do trabalho e das do-
enças relacionadas ao trabalho.

Por que é importante ter uma CIPA?
Álvaro Martins Rodrigues: A CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) é composta 
por representantes indicados pelo empregador e 
de eleitos pelos empregados, e tem como mis-
são a preservação da saúde e da integridade 

ENTREVISTA // ROOSEVELT FIDELES 
DE SOUZA, ÁLVARO MARTINS RODRIGUES
E RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS MOTA

física dos trabalhadores e de todos os que inte-
ragem com a instituição. A CIPA tem como ob-
jetivo observar e relatar condições de risco nos 
ambientes de trabalho e solicitar medidas para 
reduzir, eliminar e/ou neutralizar os riscos exis-
tentes; discutir os acidentes ocorridos; e o resul-
tado da discussão é encaminhando ao SESMT 
(Serviços Especializados em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina do Trabalho), solicitando 
medidas que previnam acidentes semelhantes. 
Outra ação é orientar os demais trabalhadores 
quanto à prevenção de acidentes, promovendo 
assim um ambiente saudável e com qualidade de 
vida aos colaboradores e à empresa.
Roosevelt Fideles de Souza: Uma das vanta-
gens de se ter uma comissão (CIPA) é a oportu-
nidade de atender e ouvir os funcionários para as 
questões de segurança e bem-estar no ambiente 
de trabalho, promovendo, assim, uma melhor in-
teração entre empregador e empregado.

Qual a vantagem que as empresas têm com a 
realização de atividades como a SIPAT?
Álvaro Martins Rodrigues: A vantagem que 
as empresas têm com a SIPAT é a possibili-
dade de discutir e promover a conscientiza-

Roosevelt Fideles 
de Souza
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ção dos trabalhadores quanto à importância 
de prevenir acidentes no local de trabalho e 
de doenças relacionadas ao trabalho, além de 
prestar esclarecimentos sob diversos outros 
pontos sobre saúde e segurança de uma for-
ma abrangente e de acordo com as solicita-
ções dos funcionários.
Roosevelt Fideles de Souza: Este é o momento 
em que a Comissão (CIPA) tem para se aproxi-
mar e interagir ainda mais com os funcionários 
da Universidade para promover palestras per-
tinentes a prevenção de acidentes, segurança, 
saúde e bem-estar social.

O que muda na conferência deste ano, em um 
contexto de pandemia?
Roosevelt Fideles de Souza: A grande mu-
dança é que, devido à pandemia da Covid-19, 
será a primeira vez na história da Universidade 
que realizaremos a SIPAT no ambiente virtual, 
com palestras on-line e iniciando as palestras 
em horários diferentes no período de 5 a 9 de 
outubro. E com a possibilidade de termos todas 
as palestras em acervo na Plataforma do Ecoa, 
para que todos os interessados nos assuntos 
abordados na SIPAT e que, por algum motivo, 
não tenham conseguido assistir ao vivo, pos-
sam, a qualquer momento, buscar no acervo do 
Ecoa a palestra desejada.

Quais serão os principais assuntos abordados?
Rita de Cássia dos Santos Mota e Roosevelt 
Fideles de Souza: Sempre procuramos adaptar 
os temas da SIPAT aos assuntos em evidência 
durante o ano corrente, começamos pelo tema 
que neste ano é “Nosso maior patrimônio é a 
vida, nossa maior proteção é a prevenção”, ini-
ciaremos no dia 5, às 15h, com as palestras: 
“Apresentação de ações normativas e pre-
ventivas de saúde e segurança no Campus” e 
“Atenção plena: uma chave para o bem-estar”, 

proferidas pelo dr. médico Álvaro M. Rodrigues 
e pela psicóloga Patrícia Magacho, ambos da 
PUC-Rio. No dia 6, às 15h, haverá a palestra 
“Errare Humanum Est. O papel da organização 
na prevenção de acidentes”, com o professor 
Carlos André Vaz Junior (prof. dr. EQ/UFRJ). 
No dia 7, às 18h, a palestra “Como lidar com 
a Dependência Digital?”, será proferida pelos 
professores Gustavo Robichez de Carvalho e 
Raphael Zaremba, ambos da PUC-Rio. No dia 
8, às 18h, a temática é a saúde física e mental, 
palestras: “Alongamento multifuncional e ergo-
nomia no lar” e “Yoga, uma ferramenta para 
restabelecer o equilíbrio físico, mental e emo-
cional” com as consultoras Jô Santos e Monica 
Guimarães, ambas da PUC-Rio. No último dia, 
9, às 15h “Prevenção de Covid-19 no dia a dia 
e perspectiva de vacinas” com o infectologista 
e epidemiologista Bruno Scarpellini.

Qual o público alvo das palestras?
Rita de Cássia dos Santos Mota e Roosevelt 
Fideles de Souza: O nosso público alvo é o 
funcionário, professor e aluno da Universidade, 
enfim, toda a Comunidade PUC. A nossa gestão 
vem trabalhando para que os alunos também 
sejam atraídos para a SIPAT, pois os alunos 
de hoje são os profissionais de amanhã, e ter 
noções de prevenção em acidentes, seguran-
ça, saúde e bem-estar social na profissão tam-
bém faz parte de uma formação de excelência. 
Para isso, vamos oferecer Certificados de Hora 
Complementar aos alunos participantes. Este 
ano, temos um grande diferencial por conta da 
SIPAT ocorrer em ambiente virtual, inteiramen-
te on-line. Assim, caíram os muros e as dis-
tâncias deixaram de ser um problema, então, 
temos o propósito de alcançar não só a Comu-
nidade PUC como também um público externo 
que tenha interesse nas temáticas abordadas. 
Aguardamos vocês. 

Rita de Cássia dos 
Santos MotaÁlvaro Martins 

Rodrigues

  PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 5
15h. Abertura. Palestrante: professor Augusto 
Sampaio (Vice-Reitor Comunitário da PUC-Rio).
15h10. Apresentação de ações normativas e 
preventivas de saúde e segurança no campus. 
Palestrante: Álvaro Martins Rodrigues (médico 
e coordenador do SESMT PUC-Rio).
15h40. Atenção plena: uma chave para o bem-
estar. Palestrante: Patrícia Magacho (psicóloga 
e coordenadora do programa EQUILIBRIUM).

Terça-feira, 6
15h. ERRARE humanum est. - O papel da 
organização na prevenção de acidentes. 
Palestrante: professor Carlos André Vaz Júnior 
(especialista em engenharia de segurança).

Quarta-feira, 7
18h. Como lidar com a dependência digital? 
Palestrantes: professores Gustavo Robichez 
(Departamento de Informática) e Raphael 
Zaremba (Departamento de Psicologia).

Quinta-feira, 8
18h. Alongamento multifuncional e ergonomia 
no lar. Palestrante: professora Jô Santos 
(consultora da divisão de Recreação e 
Desporto da PUC-Rio).
18h30. Yoga: uma ferramenta para 
restabelecer o equilíbrio físico, mental e 
emocional. Palestrante: professora Mônica 
Guimarães (consultora da divisão de 
Recreação e Desporto da PUC-Rio).

Sexta-feira, 9
15h. Prevenção de Covid-19 no dia a dia 
e perspectivas de vacinas. Palestrante: 
Bruno Scarpellini (infectologista e 
epidemiologista).

https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJErceutqjoqGdY_pCd9a5u5Qp1i6hlBO5Ap
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJUvdOigpzMqGdYOp31sObZ6P8lWcPIc-4wu
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJIpcOCvqDIiHtOP5UrB6yvICU3636ryLjF4
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwqdeyurz4uEtJHhCKF_01LZFlXrAPVa-EG
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMqdu2tqDgqHdTeCNzqOk0EIpojGPW4xrAT
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TERÇA-FEIRA 6

SEGUNDA-FEIRA 5

QUARTA-FEIRA 7

11h. Debate. Tema: Mulheres na Política - Eleições Municipais 2020. Par-
ticipantes: Alessandra Monteiro de Castro, professores Ricardo Ismael 
e Ana Paula Conde. Organização: Departamento de Ciências Sociais e 
Núcleo de Pesquisa sobre Federalismo, Política e Desenvolvimento (NU-
FEPD). Acesse.

15h. Abertura da 28ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (SIPAT). Palestrante: professor Augusto Sampaio (Vice-Reitor 
Comunitário da PUC-Rio). Organização: CIPA. Acesse.

15h10. Palestra da 28ª SIPAT PUC-Rio. Tema: Apresentação de ações 
normativas e preventivas de saúde e segurança no campus. Palestrante: 
Álvaro Martins Rodrigues (médico e coordenador do SESMT PUC-Rio). 
Organização: CIPA. Acesse.

15h40. Palestra da 28ª SIPAT PUC-Rio. Tema: Atenção plena - uma chave 
para o bem-estar. Palestrante: Patrícia Magacho (psicóloga e coordenado-
ra do programa EQUILIBRIUM/VRC/PUC-Rio). Organização: CIPA. Acesse.

19h. Medicina na Era Digital. Tema: Inteligência Artificial, segurança da 
informação e LGPD. Palestrantes: Felipe Campos Kitamura (coordena-
dor do Laboratório de Inteligência Artificial da Dasa, neurorradiologista 
da UNIFESP), professores Anderson Oliveira da Silva (Departamento de 
Informática) e Caitlin Mulholland (Departamento de Direito). 
Organização: ECOA PUC-Rio. Acesse. 

20h. Roda de Conversa. Tema: Outubro Rosa - Fantasias não manifestas 
nas mulheres. Convidados: Lourdes Marcelino Machado, Silvana Fer-
reira, Julio Rodrigues e Sônia Medina. Organização: Departamento de 
Psicologia. Acesse.

8h. Simpósio Padre Cícero Romão Baptista. Tema: Um padre e sua fé: 
Cícero, história e legado. Coordenação: padre Waldecir Gonzaga (Diretor 
Departamento de Teologia). Acesse.

14h. FAQ Interativo. Tema: Como fazer uma enquete no Zoom. Acesse.

15h. Palestra da 28ª SIPAT PUC-Rio. Tema: ERRARE humanum est. - O 
papel da organização na prevenção de acidentes. Palestrante: professor 
Carlos André Vaz Júnior (especialista em engenharia de segurança). Or-
ganização: CIPA. Acesse.

8h. Simpósio Padre Cícero Romão Baptista. Tema: Um padre e sua fé: 
Cícero, história e legado. Coordenação: padre Waldecir Gonzaga. Acesse.

17h. 3º Encontro Pedagógico de Professores da PUC-Rio. Tema: Avalia-
ção da aprendizagem e metodologias na pandemia. Convidado: professor 
Marcos Masetto (PUC-SP). Organização: Organização RAD - Rede de 
Apoio ao Docente. Acesse.

18h. Palestra da 28ª SIPAT PUC-Rio. Tema: Como lidar com a dependên-
cia digital? Palestrantes: professores Gustavo Robichez (Departamento 
de Informática) e Raphael Zaremba (Departamento de Psicologia). Orga-
nização: CIPA. Acesse.

17h. Série Queimadas: Como afetam todos nós? Palestrantes: professoras 
Adriana Gioda e Gisele Birman Tonietto. Organização: ECOA PUC-Rio. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Teologia Decolonial. Palestrante: professor 
Carlos Alberto Motta Cunha (PUC Minas). Mediadora: Suzana Moreira (mes-
tranda em Teologia Sistemática – PUC-Rio). Organização: CTCH. Acesse.

17h. Psicologia Com@Vida. Tema: Envelhecimento: aspectos psicosso-
ciais e vicissitudes em 2020. Convidada: professora Teresa Creusa (De-
partamento de Psicologia). Organização: ECOA PUC-Rio e Departamento 
de Psicologia. Acesse.

18h. II Seminário de pesquisa Por Uma História do Gênero e Feminismos 
no Serviço Social. Organização: Departamento de Serviço Social (PUC-
-Rio), UERJ e UFF. Acesse.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

ODS
Agenda 2030
Alimentos saudáveis
e sustentáveis  

https://bit.ly/36nSMQ5
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJErceutqjoqGdY_pCd9a5u5Qp1i6hlBO5Ap
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJErceutqjoqGdY_pCd9a5u5Qp1i6hlBO5Ap
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJErceutqjoqGdY_pCd9a5u5Qp1i6hlBO5Ap
www.puc-rio.br/ecoa/go#med
https://bit.ly/33lThbD
https://bit.ly/2SgRdLI
https://puc-rio.zoom.us/j/99321206344?pwd=UzVvUUdaRGM5MDZwWWI5dFQxVVRhQT09
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJUvdOigpzMqGdYOp31sObZ6P8lWcPIc-4wu
https://bit.ly/2SgRdLI
https://puc-rio.zoom.us/j/94004765266?pwd=Mk1NNWYvQ213VW1XaVJVVmUyTnBJUT09#success
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJIpcOCvqDIiHtOP5UrB6yvICU3636ryLjF4
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJEld-mrqz4vH9JtkmmsIbWGpQVs_V3XmI3H
https://puc-rio.zoom.us/j/96111700510?pwd=ejB5dnZRYkVvSnAvMm8xT0kyZHBlUT09#success
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJUrfuuvrjwoHtSxH1vtMvmxgz9vunUeAS2L
https://bit.ly/3cPuTlQ
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SEXTA-FEIRA 9

SÁBADO 10

13h. Oficina: Diálogos e Trocas sobre Educação na Era Digital. Atividades 
acadêmicas bem sucedidas em 2020.1. Dinâmica: Avaliação de alunos, 
um desafio ainda maior on-line. Um experimento bem sucedido de apren-
dizado baseado em projetos. Palestrante: professora Elisa Sotelino (De-
partamento de Engenharia Civil). Acesse.

15h. Palestra da 28ª SIPAT PUC-Rio. Tema: Prevenção de Covid-19 no dia 
a dia e perspectivas de vacinas. Palestrante: Bruno Scarpellini (médico 
infectologista e epidemiologista). Organização: CIPA. Acesse.

15h. Live. Seminários de Pós-Graduação em Informática. Tema: Inter-
pretable Machine Learning: Born-Again Tree Ensembles. Palestrante: pro-
fessor Thibaut Vidal. Acesse. ID da reunião: 935 6444 9043 | Senha de 
acesso: 916856. Link do canal do YouTube: www.youtube.com/dipucrio.

17h. Webinar internacional. Tema: Mercados de drogas devem ser vio-
lentos? Palestrantes: professores Jean Daudelin (Carleton University) e 
Maria Celina D’Araújo (Departamento de Ciências Sociais). Mediador: 
professor Fernando Lima (Departamento de Ciências Sociais). Organiza-
ção: Departamento de Ciências Sociais. Acesse.

9h às 12h. Webinário: e-book As muitas faces da violência contra a mulher 
na perspectiva de gênero. Detalhes: Além da abertura, serão três mesas 
com diversas abordagens de temas por diferentes profissionais. Palestrante: 
Luciene Medeiros. Organização: Departamento de Serviço Social. Acesse.

QUINTA-FEIRA 8
17h. Colóquio. Tema: Advanced sensing based on organic multifunctional 
materials. Participante: Michele Muccini (CNR Itália). Organização: De-
partamento de Física. Acesse.

17h. Série Queimadas: Impactos nas mudanças climáticas globais e na 
saúde. Palestrantes: Ilan Cuperstein e os professores Paulo Saldiva e Pau-
lo Artaxo. Organização: ECOA PUC-Rio. Acesse.

18h. Minicurso CREA-RJ. Tema: Tecnologia BIM – Inovação no segmento 
de projetos e construção. Palestrante: Miguel Arcanjo Alves. Organiza-
ção: SIEng PUC-Rio. Acesse.

18h. Palestra da 28ª SIPAT PUC-Rio. Tema: Alongamento multifun-
cional e ergonomia no lar. Palestrante: professor Jô Santos (consul-
tora da divisão de Recreação e Despor to da PUC-Rio). Organização: 
CIPA. Acesse. 

18h30. Palestra da 28ª SIPAT PUC-Rio. Tema: Yoga - uma ferramenta 
para restabelecer o equilíbrio físico, mental e emocional. Palestrante: pro-
fessora Mônica Guimarães (consultora da divisão de Recreação e Des-
porto da PUC-Rio). Organização: CIPA. Acesse.

19h. Webinar: Destino final de resíduos sólidos: O que se enterra pode 
gerar ocupação e renda para os catadores de materiais recicláveis?. 
Participantes: Valéria Bastos (doutora em Serviço Social), Carla Gracy 
(Diretora técnica da GA) e Fábio Fonseca (Doutor em Geografia Huma-
na). Acesse.

Em comemoração dos 150 anos da ordenação do histórico sacerdote 
brasileiro, Padre Cícero, o Departamento de Teologia, a Arquidiocese de 
São Sebastião do Rio de Janeiro e a Diocese de Crato, no Ceará, realizam 
o simpósio Um padre e sua fé: Cícero, história e legado. O encontro 
começa na terça, 6, e vai até quarta-feira, 7. Serão apresentadas as 
várias dimensões que marcaram a ação de Padre Cícero no Ceará e 
no Nordeste brasileiro. As inscrições estão abertas, e o simpósio será 
transmitido pelos canais do Departamento de Teologia nas redes sociais: 
YouTube, Facebook e Instagram. Para se inscrever, clique aqui.

  PROGRAMAÇÃO

Terça-feira, 6 
8h. Mesa de Abertura. Palestrantes: Cardeal Dom Orani Tempesta, 
O.Cist. (Arcebispo do Rio de Janeiro), Dom Gilberto Pastana de Oliveira 
(Diocese de Crato), padre Josafá Carlos de Siqueira, S.J. (Reitor da 
PUC-Rio), Padre Cícero José da Silva (Reitor da Basílica Santuário 
Nossa Senhora das Dores) e padre Waldecir Gonzaga (Diretor do 
Departamento de Teologia).
9h15. Conferência. Tema: Trajetória de um fenômeno chamado Cícero 
(aspectos biográficos). Palestrante: professor Paulo Fernando Carneiro 
(Departamento de Teologia).  
10h15. Momento cultural.  
10h45. Conferência. Tema: Padre Cícero - Reconciliação e modernidade.  
Palestrante: professor Carlos Alberto Steil (UFRS).  
14h30. Conferência. Tema: Contexto católico brasileiro na transição do 
século XIX para o século XX.  Palestrante: professor Ítalo Santirochi (UFMA). 
15h30. Momento cultural.  
16h. Palestra. Tema: Comunicações em três eixos: Padre Cícero e a 
espiritualidade; Padre Cícero e os pobres e Padre Cícero e a ecologia.  

Quarta-feira, 7
8h30. Conferência. Tema: Facetas de uma “santidade pecadora” no 
sertão nordestino. Palestrante: professora Francilaide Ronsi (PUC-Rio).  
9h30. Conferência. Tema: Olhar abrangente sobre a vida e a missão de 
Padre Cícero. Palestrante: Irmã Annette Dumolin.  
10h30. Momento cultural.  
11h. Conferência. Tema: Contribuições para a Igreja Contemporânea do 
“meu padim”. Palestrante: Dom Antônio Muniz (Arcebispo Metropolitano 
de Maceió)    
12h. Mesa-redonda e encerramento final.

SIMPÓSIO PADRE CÍCERO

ODS
Agenda 2030
Ampla qualidade
de vida

https://puc-rio.zoom.us/j/98994276590?pwd=YkFrMUFCSzlnQlZYTU9vTkE5akU0dz09
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMqdu2tqDgqHdTeCNzqOk0EIpojGPW4xrAT
https://puc-rio.zoom.us/j/93564449043?pwd=Y1hmYjBVZWdKeE5iWTlxVXl3TDdXdz09e
http://www.youtube.com/dipucrio
https://bit.ly/3n7A99d
https://bit.ly/2FWytP3
https://bit.ly/3n4WQLj
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcpduCorjMpGtMGtc7QJfM7fmsSLbgNBsOo
http://www.sieng.ctc.puc-rio.br/programacao
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwqdeyurz4uEtJHhCKF_01LZFlXrAPVa-EG
http://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwqdeyurz4uEtJHhCKF_01LZFlXrAPVa-EG
https://bit.ly/33lUsI5
https://www.youtube.com/c/teodistPUCRio
https://www.facebook.com/TeologiaPucRio
http://www.instagram.com/teologia_puc_rio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKY_IyxO709ZyWO-cWsixS5gkIz3wYnXtForJqwRhg6klBbg/viewform
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EXPEDIENTE. Coordenadora-Geral Comunicar: Professora Lilian Saback. Edi-
tora e Jornalista Responsável: Professora Julia Cruz (MTE 19.374). Editores 
de Arte: Professores Diogo Maduell e Mariana Eiras. Revisora Final: Professora 
Adriana Ferreira. Coordenadora Administrativa: Rita Luquini. Redação e Admin-
istração: Rua Marquês de São Vicente, 225, sala 401-K, 22451-900, Gávea, RJ. 
Telefone: 3527-1140. E-mail: pucurgente@puc-rio.br.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
FORMAE - Formação em Arte-Educação
Data: 17 de novembro a 17 de agosto de 2021
Valor: 10 parcelas de R$ 333
// Aulas: teóricas gravadas e realização de práticas ar tísticas com 
acompanhamento dos professores. Fóruns para debates e trocas 
entre alunos e professores. Para participar do curso é necessário 
adquirir alguns materiais.

Proteção de Dados, Tecnologia e Saúde
Data: 16 de outubro a 13 de novembro
Aulas: sextas-feiras, das 17h às 19h
Investimento: R$ 685 no ato da matrícula

Direito e Política Indigenista no Brasil
Data: 29 de outubro a 17 de dezembro
Aulas: quintas-feiras, das 14h às 17h 
Valor: Duas parcelas de R$ 256

Cenografia: O Espaço do Acontecimento
Eventos, Estandes e Exposições
Data: 20 de outubro a 17 de dezembro
Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: quatro parcelas de R$ 329

O valor de alguns cursos pode ser parcelado nos cartões de crédito 
Mastercard e Visa, nas matrículas realizadas por meio da central de 
relacionamento. Todas as aulas serão transmitidas pela plataforma Zoom.

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

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

Laudato Si’ 5 Anos

Fazer a diferença é 
viajar sem sair do lugar.

O livro é transformador. Dá vida aos animais, aos guerreiros e às princesas, 
e nos mostra o mundo sob o olhar de grandes pensadores e poetas. 

Ler é mágico, nos faz viajar além do tempo e do espaço, mesmo dentro de casa.

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, matrícula, 
nome do empreendimento, redes sociais e a logomarca da empresa.

http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=formae-(traco)-formacao-em-arte(traco)educacao&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=protecao-de-dados,-tecnologia-e-saude&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=direito-e-politica-indigenista-no-brasil&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=cenografia:-o-espaco-do-acontecimento-(traco)-eventos,-estandes-e-exposicoes&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=cenografia:-o-espaco-do-acontecimento-(traco)-eventos,-estandes-e-exposicoes&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio

