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MESTRADO E DOUTORADO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DE VOLTA À
ATIVIDADE

Estão abertas as inscrições para os cursos 
de Inteligência Artificial oferecidos pelo Labo-
ratório de Inteligência Computacional Aplicada 
(ICA) em parceria com a CCE. As aulas, aber-
tos para todos, serão gratuitas para alunos, ex-
-alunos e funcionários da PUC-Rio. Para mais 
informações, clique aqui.

PPGArq: O processo seletivo para 
o curso de Mestrado em Arquitetu-
ra do Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura (PPGArq), para o 
ano de 2021, termina na sexta-feira, 
16. Com área de concentração em 
Projeto de Arquitetura, o programa 
tem duas linhas de pesquisa: Teoria 
e História do Projeto e Projeto e Pro-
cessos em Arquitetura e Urbanismo. 
Para mais informações, clique aqui.

Relações Internacionais: Os edi-
tais estão disponíveis para o Mes-
trado e Doutorado. As inscrições 
deverão ser feitas até sexta-feira, 
16, somente pela internet, pelo  
sistema Processo Seletivo para 
Pós-Graduação da PUC-Rio. Para 
saber mais, clique aqui.

CTC: Nove Programas de Pós-Gra-
duação do Centro Técnico Cien-
tífico (CTC) estão com inscrições 
abertas para Mestrado e Doutora-
do stricto sensu, com aulas a partir 
do primeiro semestre de 2021: En-
genharia Civil até 30 de novembro; 
Engenharia de Produção até 15 
de novembro; Engenharia Elétrica 
até 29 de novembro; Engenharia 
Mecânica até 15 de novembro; 
Engenharia Química, de Materiais 
e Processos Ambientais até 16 
de novembro; Informática até 16 
de novembro; Matemática até 30 
de novembro; Metrologia (apenas 
Mestrado) até 30 de novembro; 
Química até 20 de novembro. 

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 Evan-
gelho de Mateus 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.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Direção de Arte para Cinema, Publicidade e TV
Data: 26 de novembro a 28 de janeiro
Aulas: Quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Três parcelas de R$ 354

Figurino de Época para Cinema, Teatro e TV
Data: 24 de novembro a 25 de janeiro
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h. 
Valor: Três parcelas de R$ 354.

Telejornalismo 
Data: 20 de outubro a 8 de dezembro
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h. 
Valor: Três parcelas de R$ 514

UX Strategy - Estratégia para Projetos em UX
Data: 28 de novembro a 12 de dezembro
Aulas: Sábados, das 9h às 13h. 
Valor: R$ 901 (no ato da matrícula ou em seis parcelas  
no cartão de crédito)

Blockchain e contratos inteligentes para a transformação digital
Data: 24 de outubro a 19 de dezembro
Aulas: Sábados, das 8h30 às 12h30. 
Valor: Seis parcelas de R$ 537. 

As aulas ao vivo dos cursos são 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

AÇÕES SOLIDÁRIAS
Campanha Arquidiocese
A PUC-Rio e a Arquidiocese do Rio 
de Janeiro recebem alimentos não 
perecíveis, 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 aju-
da via transferência ou depósito 
bancário para Cáritas Arquidio-
cesana do Rio de Janeiro, Ban-
co do Bradesco, Agência: 0814, 
conta corrente: 48500-4, CNPJ: 
34.267.971/0001-14. 

Alunos Empreendedores
A PUC-Rio promove uma campa-
nha de divulgação das atividades 
de alunos empreendedores. Os em-
preendimentos serão publicados 
semanalmente nas mídias sociais 
da CACC. Interessados devem en-
viar 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.

ELEIÇÃO DA CIPA
A eleição para os novos inte-
grantes da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) ocorre até o dia 23. 
Professores e funcionários 
devem votar por e-mail no 
sistema VOTECIPA, por meio 
de um link para votação.

O Move PUC-Rio, Programa de Liderança Católica da 
PUC, vai retomar as atividades pelo Zoom com reuniões 
semanais, às terças-feiras, às 18h30, que terão duração 
de uma hora. O primeiro encontro será nesta terça-feira, 
13. O objetivo é reunir estudantes católicos da PUC-Rio, 
de diferentes departamentos, para proporcionar momen-
tos de reflexões espirituais e aprendizados de empreende-
dorismo. Para se inscrever, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/cursos?cArea=3705&nInst=cce
https://bit.ly/3ieWTjW
https://bit.ly/33hMiR4
http://www.centroloyola.puc-rio.br/category/cursos/
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=direcao-de-arte-para-cinema,-publicidade-e-tv&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=figurino-de-epoca-para-cinema,-teatro-e-tv&nInst=cce 
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=telejornalismo&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=ux-strategy-(traco)-estrategia-para-projetos-em-ux&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=blockchain-e-contratos-inteligentes-para-a-transformacao-digital&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdITeasbPouRKHathGBjf0HI8tsdpJVRIPYDSatUm9posNRUw/viewform?usp=sf_link
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Celebrando o 
Dia do Professor

A cada ano celebramos no dia 
15 de outubro o Dia do Profes-
sor. Esta vocação tão especial 
de ensinar e aprender, que re-
aliza profundamente aqueles 
que a exercem, e completa 
aqueles que recebem os ensi-
namentos. Somos conscientes 
de que esta missão de trans-
mitir saberes e experiências é 
fundamental para suscitar nos 
educandos as suas múltiplas 
potencialidades. Somos cha-
mados de mestres não só por-
que transmitimos conteúdos 
científicos e humanísticos, mas 
também porque passamos 
a sabedoria de nossas vidas 
para os que estão abertos para 
acolher, com o intuito de poder 
contribuir para o futuro profis-
sional dos estudantes. Somos 
diferenciados tanto pelo domí-
nio dos conteúdos específicos, 
como pelo testemunho de uma 
vida que acredita, valoriza e 
se realiza nesta sublime arte 
de sermos mediadores de sa-
beres para os demais. Somos 
inspirados porque apostamos 
e cremos que a nossa voca-
ção de professor é um dom 
que recebemos, talento que se 
encontra no limiar entre a ima-
nência e a transcendência.
Apesar de todos estes traços 
de grandeza da nossa voca-
ção de professores, sofremos 
por não ocuparmos um lugar 
de relevância na sociedade 
brasileira, sobretudo nos últi-
mos tempos. Temos que con-
viver com a humilhação pela 
maneira como muitas vezes 
somos tratados nas políticas 
governamentais, não rece-
bendo a dignidade devida à 
altura da missão que desem-
penhamos. Somos, por vezes, 
inibidos de exercer a esponta-
neidade e o humor em sala de 
aula pelos riscos de sermos 
incompreendidos e expostos 
de maneira negativa em redes 

sociais ou ações de grupos 
radicais e sectários. 
Mas, apesar dessas mazelas 
e incompreensões, continu-
amos perseverantes nesta 
grande missão e vocação de 
sermos professores, mestres 
e orientadores de vidas. Ser 
lembrado neste dia é uma ma-
neira de mostrar à sociedade 
o nosso valor, o lugar de des-
taque na educação do país, e 
a grandeza de um serviço im-
prescindível para alavancar o 
progresso e o desenvolvimen-
to de uma nação. Sem educa-
ção e bons educadores não 
há transmissão de valores que 
ajudam a formar as pessoas e 
engrandecer a sociedade.
Neste dia, a PUC-Rio gostaria 
de expressar os sinceros agra-
decimentos a todos os profes-
sores da Universidade, que nos 
momentos tranquilos e revoltos 
têm procurado desempenhar 
com sabedoria a união entre 
vocação, compromisso acadê-
mico e pertencimento institu-
cional. No meio das incertezas 
e perplexidades da pandemia, 
os professores foram capazes 
de aderir aos novos métodos 
de aprendizagem remota, man-
ter uma abertura para aprender 
e se adaptar às novas tecno-
logias disponíveis, reinventar 
novos mecanismos e acessos 
longe das salas de aulas, pro-
por alternativas inteligentes nos 
limites do confinamento, dar 
continuidade à programação 
acadêmica, e não abrir mão 
da qualidade do ensino de que 
tanto se orgulha a Universidade. 
Com estes gestos e atitudes, 
nossos professores deram o 
melhor presente para a PUC-Rio 
neste ano em que a instituição 
completa 80 anos de existência.
Parabéns e muito obrigado a to-
dos vocês, professores, que nos 
ajudam a construir esta história 
exitosa de nossa Universidade.

PADRE JOSAFÁ CARLOS DE SIQUEIRA, S.J.
REITOR DA PUC-RIO

ODS
Agenda 2030
Transformando pessoas, 
que transformam o mundo
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Professores 
e funcionários 
homenageados 
receberão 
certificados  
em casa

Há 25 anos, em outubro, 
próximo ao dia 15, a Vice-
Reitoria Comunitária promove a 
Confraternização dos Professores 
e Funcionários Técnico-
Administrativos. Com a pandemia 
provocada pela Covid-19, a 
cerimônia de 2020 foi adaptada 
para o modo vir tual para a data 
não passar em branco. No dia 15 
de outubro, estará disponível, no 
site da Universidade, um vídeo 
com depoimentos do Reitor da 
PUC-Rio, padre Josafá Carlos 
de Siqueira, S.J., e do Vice-
Reitor Comunitário, professor 
Augusto Sampaio, para os 
homenageados. O professor 
Augusto Sampaio revela que os 
tradicionais diplomas entregues, 
durante a cerimônia, àqueles que 
completam 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50 e 55 anos de trabalhos 
prestados à PUC-Rio serão 
enviados para a residência de 
cada um dos homenageados. 
Esperançoso por um reencontro 
no próximo ano, o Vice-Reitor 
planeja uma cerimônia mais 
alegre e brinca: “Em 2021, a 
ideia é celebrar com álcool – uma 
cerveja ou vinho – em vez de 
álcool em gel.”

Como surgiu a iniciativa de valorizar os 
professores e funcionários que permane-
cem por tempo considerável prestando ser-
viços à PUC-Rio com um diploma entregue 
em cerimônia?
Augusto Sampaio: A iniciativa começou há 25 
anos, quando notei que alguns funcionários e 
docentes da Universidade estavam para com-
pletar 30, 40 anos de serviço. Na época, eu 
e a Heloísa Macedo Soares, coordenadora da 
CACC, tivemos a ideia de registrar essa dedi-
cação do corpo docente e técnico-administra-
tivo. O diploma é uma maneira de agradecer 
aos professores e funcionários e reconhecer a 
participação deles na construção da PUC-Rio. 
Acredito também que o certificado seja um mo-
tivo de orgulho para eles. O meu, por exemplo, 
está guardado no escritório de casa. 

Com a obrigatoriedade do isolamento social, 
como será a cerimônia deste ano? E qual a 
diferença para as edições anteriores?
Augusto Sampaio: O evento deste ano será 
totalmente remoto e estranho. Em tempos 
normais, a PUC-Rio faria uma grande festa no 
ginásio, com salgadinhos, doces e sorteios de 
brindes. Devido à pandemia, a cerimônia será 

ENTREVISTA // AUGUSTO SAMPAIO

feita de maneira remota, mas os professores e 
funcionários receberão o certificado nas suas 
residências. Ainda queremos convidar os par-
ticipantes deste ano para a cerimônia de 2021. 
Mas, no ano que vem, a ideia é celebrar com 
álcool – uma cerveja ou vinho tinto – em vez de 
álcool em gel.

Por que é dividido por categorias de acordo 
com os anos de 20 até 55?
Augusto Sampaio: A divisão por categorias 
é somente uma questão organizacional, sem 
muita importância. Com as divisões, podemos 
fazer uma única cerimônia para todos. 

Muitas pessoas chegam a 55 anos de vínculo 
com a PUC-Rio?
Augusto Sampaio: Muitas não, mas algumas 
chegam. Os jovens que inauguraram a pós-
-graduação agora estão completando seus 35, 
40, 45 anos de Universidade. Na cerimônia de 
2020, o único a completar 55 anos de PUC é 
o brilhante professor Carlos de Lucena, do De-
partamento de Informática. Eu estou chegando 
lá. O número de professores e funcionários na 
cerimônia está aumentando a cada ano. Vem 
um grupo grande por aí.
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LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

TERÇA-FEIRA 13

QUARTA-FEIRA 14

17h. Psicologia Com@Vida. Tema: Covid-19 - O meu testemunho. Pales-
trante: professora Norma Salgado Franco (Departamento de Psicologia). 
Organização: Departamento de Psicologia. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Arte, ciência e tecnologia contemporâne-
as - premissa, proeza e promessa de um Novo Renascimento. Palestran-
te: professor Anderson Antonio Pedroso, S.J. (Vice-Reitor da PUC-Rio). 
Mediador: Bruno Albuquerque (doutorando em Ciência da Religião). Or-
ganização: CTCH. Acesse.

17h. Debates. Tema: Desafios da aprendizagem on-line. Mediadora: Silvia 
Brilhante Guimarães (professora do Departamento de Educação). Orga-
nização: Rede de Apoio ao Estudante (RAE-PUC-Rio). Acesse. ID: 995 
3885 8829. Senha: 460926.

18h. Debate. Tema: Serviço Social, racismo e pandemia. Palestrante: Vanes-
sa Saraiva (doutoranda em Serviço Social/UERJ). Mediação: Ana Lole (pro-
fessora), Ana Caroline Gimenes, Cristiane Viegas, Luciane Amaral. Organi-
zação: Departamento de Serviço Social. Para mais informações, clique aqui.

19h30. Palestra. Tema: Direito em Debate - Cadeia Resolve? Palestrantes: 
professores Breno Melaragno e Carlos Raymundo (Departamento de Di-
reito). Organização: Departamento de Direito. Acesse.

15h. Palestra. Tema: Questão Agrária no Brasil. Palestrante: Leile Teixeira 
(professora da Escola de Serviço Social da UFRJ). Organização: Departa-
mento de Serviço Social. Para mais informações, clique aqui.

16h. Treinamento on-line Bibliotecas PUC-Rio. Tema: Scopus, plataforma 
referencial para resumos e citações de literatura acadêmica revisada por 
pares. Palestrante: Aline Silva (representante da Elsevier). Organização: 
Biblioteca PUC-Rio. Para participar, clique aqui.

18h. Palestra. Tema: Fundamentos de Deep Learning para Processamen-
to de Linguagem Natural. Palestrante: Cristian Muñoz (pesquisador do 
laboratório de Inteligência Computacional Aplicada (ICA) da PUC Rio). 
Organização: CCE. Acesse.

18h. Aula aberta. Tema: Curso Negócios de Impacto Socioambiental 
(NIS). Palestrante: Ruth Mello (doutora em Ciências Sociais pela PUC-
-Rio). Organização: Departamento de Administração. Acesse.

SEXTA-FEIRA 16
15h. Seminário de pós-graduação. Tema: Middleware para internet das coi-
sas com mobilidade. Palestrante: professor Markus Endler (Departamento 
de Informática). Organização: Departamento de Informática. Acesse.

15h. Seminário de Pós-Graduação em Informática. Tema:  Entretenimento 
Digital, Jogos e Narrativa Computacional. Palestrantes: professores Bruno 
Feijó e Antonio Furtado. Organização: Departamento de Informática. Para 
participar, acesse o canal do Departamento de Informática no YouTube.

16h. Webinar. Série de encontros virtuais Pensando a América Latina: de-
safios e perspectivas em tempos de Covid-19. Tema: meio ambiente e crise 
climática na América Latina. Organização: Núcleo de Estudos Interdisciplina-
res Ibero-Americanos. Informações: iberoamericano@puc-rio.br. Acesse.

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.

ODS
Agenda 2030
Pessoas diferentes, 
direitos iguais

20h. Roda de Conversa. Tema: China, Ásia e o pensamento oriental on-
tem e hoje - uma conversa entre filósofos e sinólogos. Palestrantes: pro-
fessor Edgar Lyra (diretor do Departamento de Filosofia), professor Dani-
lo Marcondes (Departamento de Filosofia), Bony Schachter (especialista 
em sinologia) e Cristiano Barreto (doutor em Estudos da Linguagem pela 
PUC-Rio). Organização: Departamento de Filosofia. Acesse.

https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJYrcO6pqDkvHtKgF7-b-NV6kqO68KuSw07o
https://puc-rio.zoom.us/j/92846131722?pwd=N1YyWFYzWVNnL2VTWU96b1FNTEdtUT09#success
https://puc-rio.zoom.us/j/99538858829?pwd=cU1XQWxyK1oycUlGSHVkUDloTTNPQT09
http://www.ser.puc-rio.br/index.php/noticias/ciclo-de-debates---servico-social-em-tempos-de-pandemia-
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMpduChqjooE926HXRMrfLribSDNINJxbu5
http://www.ser.puc-rio.br/index.php/noticias/palestra----questao-agraria-no-brasil-
http://abre.ai/bDyd
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)--fundamentos-de-deep-learning-para-processamento-de-linguagem-natural&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-do-curso-negocios-de-impacto-socioambiental-(nis)&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/93564449043?pwd=Y1hmYjBVZWdKeE5iWTlxVXl3TDdXdz09e
https://www.youtube.com/dipucrio
http://www.puc-rio.br/iberoamericano
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-(traco)-china,-asia-e-o-pensamento-oriental-ontem-e-hoje:-uma-conversa-entre-filosofos-e-sinologos&nInst=cce
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A vida merece ser louvada.
Casa comum, todo cuidado é pouco.

Laudato Si’ 5 Anos

Fazer a diferença é 
reduzir o plástico com veemência.

O planeta Terra esconde maravilhas dentro d`água. 
Vivemos junto a animais marinhos extraordinários. 

Mas esquecemos de que o nosso lar também é o deles. 
No Brasil, a maior parte do lixo marinho encontrado no litoral é plástico*, 

responsável por confundir e matar muitos animais. 
Reduzindo o uso deste material no  dia a dia, cuidamos do nosso lar e vivemos em harmonia.

*fonte: WWF-Brasil


