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19 DE OUTUBRO DE 2020

Inteligência Artificial
Estão abertas as inscrições para os cursos de Inteligência Artificial ofereci-
dos pelo Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada (ICA) em par-
ceria com a CCE. As aulas, abertas para todos, serão gratuitas para alunos, 
ex-alunos e funcionários da PUC-Rio. Para mais informações, clique aqui.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Legislação Edílica da Cidade do Rio de Janeiro: Como Elaborar e 
Aprovar Projetos
Data: 3 de novembro a 7 de dezembro
Aulas: Segundas e Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: Três parcelas de R$ 721.

Prevenção e Tratamento de Distúrbios Psíquicos Precoces
Data: 3 de novembro a 22 de dezembro
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h. 
Valor: Duas parcelas de R$ 539. 

Gestão Estratégica de Sustentabilidade 
Data: 5 de novembro a 22 de dezembro
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 19h às 22h. 
Valor: Duas parcelas de R$ 601. 

Treinamento em Energyplus Versão 9.3 Introdução a Simulação 
Energética de Edificações
Data: 10 de novembro a 10 de dezembro
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 19h às 21h. 
Valor: Duas parcelas de R$ 383

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

SEMANA DE MÍDIAS LOCAIS

Os professores do Departamento de Comunicação Lilian Saback, coor-
denadora do Comunicar e assessora da Reitoria, Alessandra Cruz, Adair 
Rocha e Gabriel Neiva organizam a Semana de Mídias Locais. Com o 
tema Diálogos, Proximidades e Possibilidades, o seminário ocorre desta 
segunda, 19, a sexta-feira, 23, com convidados para debates às 9h e 
às 11h, pelo Zoom. Para acessar as palestras das 9h, clique aqui. Para 
acessar as palestras das 11h, clique aqui.

  PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 19 - 9h. Palestrante: Michel Silva (jornalista editor-chefe 
Jornal Fala Roça na Favela da Rocinha). Mediador: Professor Adair Rocha.

Terça-feira, 20 - 9h. Palestrante: Wendy Andrade (fotógrafo, influenciador 
digital e produtor audiovisual no Instagram Retrato Negro). Mediador: pro-
fessor Gabriel Neiva. 11h. Palestrante: Betinho Casas Novas (fotojornalista 
especialista em coberturas de operações militares e conflitos urbanos das 
Comunidades/Complexo do Alemão). Mediadora: professora Lilian Saback.

Quarta-feira, 21 - 9h. Palestrantes: David Júnior e Yasmim Garcez (casal 
de atores idealizador do Canal no YouTube Hora do Blec). Mediadora: 
professora Alessandra Cruz. 11h. Palestrante: Isabel Aquino (publicitária 
e coordenadora do Estudo TODXS - Uma análise da representatividade na 
publicidade brasileira). Mediadora: professora Alessandra Cruz.

Quinta-feira, 22 - 9h. Palestrante: Luciano Vidigal (ator, roteirista, diretor 
de teatro e cinema e cria do Vidigal). Mediador: professor Gabriel Neiva. 
11h. Palestrante: Edu Carvalho (jornalista vencedor do Prêmio Vladimir 
Herzog de 2019 e autor do livro de contos Na Curva do S: Histórias da 
Rocinha). Mediadora: professora Lilian Saback.

Sexta-feira, 23 - 9h. Palestrante: Julio Ludemir (jornalista, publicitário e 
produtor cultural, é diretor artístico da Festa Literária das Periferias-FLUP). 
Mediador: Professor Adair Rocha. 11h. Palestrante: Gabriele Roza (jor-
nalista e ativista, integra a equipe do data_labe - laboratório de dados e 
narrativas no Complexo da Maré). Mediadora: professora Alessandra Cruz.

SOCORRO FELINO O grupo de voluntários Felinos Universitá-
rios do Marquês precisa de ajuda para manter os cuidados e a alimenta-
ção dos gatos das colônias existentes na PUC-Rio, no Minhocão e, com 
a pandemia, também da colônia da banca do Antônio. Além de 
estimular a adoção de gatinhos, o grupo cuida para que o núme-
ro de animais na rua não aumente, providenciando a castração, 
e monitora a saúde dos gatos que permanecem no campus o 
que evita 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 Aca-
dêmica. Contato:@felinosuniversitariosdomarques.

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 ajuda via transferência ou depósito bancário para 
Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, Banco do Bradesco, Agên-
cia: 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 empre-
endimentos 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.

ESTUDOS DO DISCURSO
A XIV Jornada de Estudos do Discurso, com o tema Narrativas do caos: 
discursos virais em tempos de pandemia, tem como objetivo analisar os 
discursos que circulam na conjuntura atual, marcada pela pandemia da 
COVID-19, e o entorno político, com ênfase nos embates emergentes 
desse cenário. Entre quarta, 21, e sexta-feira, 23, haverá mesas e pales-
tras, em formato remoto, que estão abertas ao público em geral interes-
sado nos percursos possíveis à pesquisa discursiva centrada em temas 
contemporâneos. O seminário será transmitido pelo canal da Associação 
de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB) no YouTube. Clique aqui para 
acessar a programação. 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
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=legislacao-edilicia-da-cidade-do-rio-de-janeiro:-como-elaborar-e-aprovar-projetos&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=legislacao-edilicia-da-cidade-do-rio-de-janeiro:-como-elaborar-e-aprovar-projetos&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=prevencao-e-tratamento-de-disturbios-psiquicos-precoces&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=gestao-estrategica-de-sustentabilidade&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=treinamento-em-energyplus-versao-9.3-introducao-a-simulacao-energetica-de-edificacoes&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=treinamento-em-energyplus-versao-9.3-introducao-a-simulacao-energetica-de-edificacoes&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
https://puc-rio.zoom.us/meeting/tJwrcO-urz8jHdGNv9lo7qWwCp0PoG_KEgxH/ics?icsToken=98tyKuCgqDwsHNWRuR6CRow-BI_CM-7zmClEgqd6sgm8Dy8EczThFfISAr1YL_P1
https://puc-rio.zoom.us/meeting/tJwtfuyorDwrHNBr36fy0nUKQd7Me5rsuiye/ics?icsToken=98tyKuCgrjIvGtaSsR-DRow-Aor4Z_TzpmZcgo1_jkyzBTkDbDbdB-YVH7cqAsvF
http://www.instagram.com/felinosuniversitariosdomarques
https://www.youtube.com/c/alab_oficial

https://www.youtube.com/c/alab_oficial

http://navis.letras.puc-rio.br/jed/jed-2020/

https://docs.google.com/forms/d/1H93DuxtiBRYzw5UH0z6U0_q2T-YagWUMjsiuLnSH1Xs/edit
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Vestibular PUC-Rio: mais um capítulo 
da inovação tecnológica na Universidade

O Vestibular PUC-Rio 2021 será 
totalmente on-line por meio de 
uma plataforma especializada 
que é capaz detectar, com o 
uso de inteligência artificial, 
fraudes ou irregularidades. 
O Vice-Reitor Acadêmico, 
José Ricardo Bergmann, a 
Coordenadora de Graduação, 
Daniela Vargas, o Coordenador 
de Planejamento Acadêmico, 
Marco Antonio Casanova, e a 
Coordenadora de Vestibular, 
Marta Velasco, explicam como 
foi o processo para organizar a 
seleção virtual e detalhes sobre 
a avaliação. A equipe da Vice-
Reitoria Acadêmica avisa que 
não haverá aplicação de provas 
presenciais para candidatos 
que não conseguirem participar 
das provas on-line. Apenas 10 
candidatos que precisam de 
atendimento especial, como 
ledores, farão a prova no 
campus Gávea, respeitando o 
protocolo para evitar o contágio 
da covid-19. Outra novidade é 
que o Vestibular será “de Verão” 
e oferece somente vagas para 
o 1º semestre de 2021. A PUC-
Rio terá um segundo processo 
seletivo, para todos os cursos, 
para as vagas do 2º semestre de 
2021 para alunos que, por conta 
da pandemia, não conseguirão 
concluir o terceiro ano do 
Ensino Médio até o período de 
matrículas do próximo ano.

ENTREVISTA // JOSÉ RICARDO 
BERGMANN, DANIELA VARGAS, MARCO 
ANTONIO CASANOVA E MARTA VELASCO

José Ricardo Bergmann

Marta VelascoMarco Antonio Casanova

Daniela Vargas
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Como serão aplicadas as provas 
on-line? Como funcionará esse 
método?
As provas on-line serão aplicadas 
em uma plataforma especializada. 
A PUC-Rio avaliou diversas alter-
nativas disponíveis e optou pela 
plataforma oferecida por uma em-
presa internacional com vasta ex-
periência na realização de proces-
sos de certificação profissional.

Quanto tempo a PUC-Rio precisou 
para organizar essa seleção dian-
te da permanência do estado de 
contaminação com a covid-19? 
Como foi essa preparação?
Começamos a avaliar as opções 
em abril, assim que fechamos 
questão sobre o formato do Ves-
tibular de Inverno. O vestibular de 
inverno utilizou apenas os resul-
tados do ENEM, mas com o adia-
mento das provas do ENEM 2020 
se tornou necessário pensar em 
uma avaliação própria para po-
dermos selecionar ingressantes 
para 2021. Optamos por manter 
o modelo o mais parecido possí-
vel com o aquele já conhecido do 
Vestibular PUC-Rio, sempre muito 
elogiado pelas escolas. Foi, claro, 
necessário adaptar ao formato 
on-line, simplificando a prova 
para que não fosse demasiada-
mente cansativo para os candida-
tos. A equipe que sempre trabalha 
no Vestibular foi reforçada com 
outros colaboradores de diferen-
tes áreas da PUC-Rio, além da 
equipe da Fundação Cesgranrio. 
Ao todo, estão envolvidas neste 
processo cerca de 300 pessoas. 
 
Quais os mecanismos que serão 
utilizados para verificar se o alu-
no está respondendo as questões 
sem a ajuda de outras pessoas?
A plataforma usa um sistema de 
inteligência artificial para detec-
ção de diferentes tipos de irregu-
laridades, em especial a presença 
de outras pessoas no ambiente 
da prova, por meio do acesso ao 
computador do candidato, bem 
como compartilhamento da câ-
mara e do microfone. Teremos 
fiscais humanos acompanhando a 
realização das provas pelos candi-
datos em uma central de monito-
ramento montada especialmente 
para este fim. 

De que forma a PUC se resguar-
dou contra fraudes nessa moda-

lidade virtual?
A plataforma que foi escolhida 
possui tecnologia que detecta si-
tuações consideradas irregulares, 
como, por exemplo, a consulta a 
outra tela do computador, abertura 
de aplicativos de mensagens e ou-
tros programas. A utilização dos 
fiscais humanos, especialmente 
treinados no uso da plataforma, 
é uma segunda camada de segu-
rança para avaliar as sinalizações 
feitas pela supervisão automática 
da plataforma. A própria plata-
forma tem funcionalidades de 
inibição de fraudes, por exemplo, 
desabilita a ferramenta de copiar-
-e-colar. Todas as provas de todos 
os candidatos serão filmadas. Os 
casos considerados suspeitos 
passarão por uma auditoria, que 
poderá levar à desclassificação do 
candidato. Esperamos que todos 
os candidatos respeitem as regras 
do concurso e respondam às pro-
vas sem auxílio de terceiros e que 
não seja necessário eliminar can-
didatos por condutas impróprias.

Como será o procedimento com 
vestibulandos que necessitam 
de atendimento especial? Quan-
tos se enquadram nessa situa-
ção e como será a solução?
Os candidatos que precisarem de 
tempo estendido de prova mas que 
não precisem de outros auxílios fa-
rão a prova em casa.  Somente 10 
candidatos indicaram a necessida-
de de outros recursos, em especial 
ledor e/ou transcritor. Estes farão 
a prova em computadores nas de-
pendências da Universidade.

Haverá atendimento presencial 
para candidatos que, por algum 
motivo, não conseguirem pres-
tar o concurso na modalidade 
on-line?
Não há a possibilidade de aplica-
ção de provas presenciais para 
candidatos que não conseguiram 
participar das provas on-line.  Os 
que prestaram prova do ENEM 
entre 2015 e 2019 poderão parti-
cipar com seus resultados.  Nos-
sa preocupação maior foi com os 
alunos que ficaram impedidos de 
participar porque não concluirão 
o Ensino Médio até fevereiro de 
2021.  Por esse motivo, excep-
cionalmente, o Vestibular “de Ve-
rão” 2021 somente ofereceu as 
vagas do 1º semestre de 2021. 
Estamos planejando um segundo 

processo seletivo, para todos os 
cursos, para as vagas do 2º se-
mestre de 2021 e, com isso, es-
peramos atender a um segmento 
que se viu impedido de participar 
do Vestibular on-line.

A PUC-Rio se inspirou em expe-
riências de outras instituições 
que também optaram pela prova 
on-line?
Sim, entramos em contato com 
outras universidades comunitá-
rias que fizeram processos seleti-
vos on-line em junho e julho para 
colher relatos de experiências, e 
ouvimos alunos e ex-alunos que 
participaram de processos sele-
tivos on-line para programas de 
pós-graduação.  Também vimos 
experiências estrangeiras, de uso 
de provas com “proctoring”.   
  
Qual a relação dos Desafios 
com o Vestibular e quais são os 
benefícios para os vencedores?

Os medalhistas dos Desafios de 
Física, Matemática e Química, 
bem como medalhistas de Olim-
píadas nessas áreas, inscritos no 
Vestibular da PUC-Rio, podem 
ser contemplados com bolsas de 
estudos, se optarem por matricu-
lar-se em um dos bacharelados 
de Física, Matemática e Química.  

No que consistem os Desafios 
PUC-Rio e quais áreas eles 
abrangem?
Tradicionalmente, os candidatos 
participam de uma prova de alta 
complexidade, elaborada e corri-
gida por professores da PUC-Rio. 
São três provas distintas, uma 
em cada área – Física, Matemá-
tica e Química – e os candidatos 
podem participar de todas.  Este 
ano, por conta da pandemia, os 
Desafios estão sendo adaptados, 
mas foram mantidos. As mais 
altas notas recebem medalha de 
ouro, prata e bronze.
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LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

TERÇA-FEIRA 20

QUARTA-FEIRA 21

SEGUNDA-FEIRA 19
QUINTA-FEIRA 2218h. Palestra. Tema: Extração de atributos sísmicos para detecção de fa-

lhas. Palestrante: professor Pedro Diaz (Curso BI MASTER). Organização: 
CCE. Para se inscrever, clique aqui.

20h. Roda de Conversa - Outubro Rosa. Tema: Coringa 2. Convidados: 
Lara Silveira (psicanalista), Débora Elias (jornalista), Samuel Cruz (psica-
nalista) e professora Sônia Medina (CCE). Organização: Departamento de 
Psicologia. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Psicologia COM@VIDA. Tema: Síndrome da caverna: qual normal 
você quer para a sua vida agora?. Palestrante: professora Sandra Salo-
mão (Departamento de Psicologia). Organização: Departamento de Psi-
cologia. Para se inscrever, clique aqui.

18h. Live. Tema: Digitalização, resiliência e continuidade dos negócios. 
O que aprendemos com a pandemia da Covid-19 e sugestões para nos 
prepararmos para um novo digital. Palestrante: Rodrigo Uchoa (líder do 
programa de aceleração digital da Cisco). Moderador: Professor Gustavo 
Robichez (Coordenador Central de Ensino a Distância). Organização: As-
sociação dos Antigos Alunos (AAA) e ECOA PUC-Rio. Acesse.
 
19h30. Websérie Direito em Debate. Uma conversa direta, com infor-
mação qualificada para debate público, e linguagem acessível. Tema: A 
Reforma Tributária em Pauta. Palestrantes: professores Carlos Henrique 
Bechara e João Rafael Gândara (Departamento de Direito). Acesse.

13h. Webinário. Tema: O Pensamento Social de Celso Furtado (1920-
2020). Palestrantes: Bernardo Ricupero (USP), Eduardo Raposo (PUC-
-Rio), Rosa Freire D’Aguiar (Centro Celso Furtado). Mediação: professor 
Ricardo Ismael (PUC-Rio).Organização: Departamento de Ciências So-
ciais. Acesse.

16h. Aula-Live. Tema: Narrativas contemporâneas e trabalho. Palestran-
tes: professores Vera Follain (Departamento de Letras), Márcio Serelle 
(PUC-Minas), Tatiana Siciliano (Departamento de Comunicação) e Eduar-
do Miranda (Universidade Estácio de Sá). Organização: Editora PUC-Rio. 
Para se inscrever, clique aqui.

17h. Colóquio de Física. Tema: Unraveling elusive cosmic particle mysteries 
with high-energy elusive particles. Palestrante: professor Kohta Murase (PSU 
– EUA). Organização: Departamento de Física. Para se inscrever, clique aqui.

19h30. Palestra. Tema: Propostas artísticas na educação. Palestrante: 
Hélio Rodrigues (artista plástico e diretor do Arte Ação Brasil). Organiza-
ção: Departamento de Educação. Para se inscrever, clique aqui.

17h30. Seminário Religião e Ciência. Tema: Consciência e autoconsciên-
cia em uma perspectiva neurobiológica. Palestrante: professor Daniel Mo-
grabi (Doutor em Psicologia e Neurociências pela King’s College London, 
professor do Departamento de Psicologia). Organização: Centro Loyola 
de Fé e Cultura da PUC-Rio. Acesse.

18h. Live. Bate-papo na PUC-Rio. Tema: Carreiras que Decolam. Convi-
dados: Allan Albuquerque, Marcos Caldas, Thiago Rodrigues e João Luiz 
Ramos (ex-alunos de Engenharia Mecânica) e Wilian Cortopassi (ex-alu-
no de Química). Mediação: professores Sidnei Parcionik (Vice-Decano de 
Desenvolvimento do CTC) e Gustavo Robichez (Coordenador Central de 
Ensino a Distância). Organização: PIUES e ECOA PUC-Rio. Acesse.

20h. Segunda Roda de conversa. Tema: China, Ásia e o pensamento 
oriental ontem e hoje: uma conversa entre filósofos e sinólogos. Acesse. 

ODS
Agenda 2030
Menos impacto 
socioambiental

http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-extracao-de-atributos-sismicos-para-deteccao-de-falhas&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-outubro-rosa-(traco)-coringa-2&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwucu2vpzwrG9JvUAzqcOQSloiB_kKLLoiB
https://puc-rio.zoom.us/webinar/register/WN_iaK1jtF6R8GRINOoSRhUcQ
http://www.puc-rio.br/ecoa/go#direitoemdebate
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJApde2qpzMoHdI85WvVQHUx2ucZlBSld0hk
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcrfuuoqjMiGdDtubXRY8OQSWBjhEual07I
https://zoom.us/j/94918786097?pwd=OE8xKzVvb0IwNVFhUFp3ZjFRUlVTdz09#success
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-propostas-artisticas-na-educacao-com-helio-rodrigues&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/92638097028?pwd=R1E3cFlDVDZEeDg2ZEJHNnZiRkpwUT09
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/625
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=segunda-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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SEXTA-FEIRA 23

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.

11h. Moeda e Dívida Pública. Palestrante: economista André Lara Resen-
de (ex-presidente do BNDES). Moderador: professor Luiz Roberto Cunha 
(Decano do Centro de Ciências Sociais). Organização: Associação dos 
Antigos Alunos (AAA) e ECOA PUC-Rio. Acesse.

13h. Diálogos e Trocas sobre Educação na Era Digital. Atividades acadêmicas 
bem sucedidas em 2020.1. Tema: Experiências em Design: usos e aprendi-
zados de desenho e tecnologias digitais no ensino remoto. Palestrantes: pro-
fessores André Cortês e Joy Till (Departamento de Artes e Design). Acesse.

15h. Seminário de Informática. Tema: Prova de Inglês. Palestrante: pro-
fessor Thibaut Vidal (Departamento de Informática). Organização: Depar-
tamento de Informática. Encontro por meio da plataforma Zoom (ID da 
reunião: 935 6444 9043 | Senha de acesso: 916856) e no Canal do 
Departamento de Informática no YouTube.

16h. Webinário: Pensando a América Latina - desafios e perspectivas em 
tempos de Covid-19. Tema: Militarização na América Latina. Organização: 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares Ibero-Americanos e ECOA PUC-Rio. 
Para se inscrever, clique aqui.

SEMANA TEOLÓGICO-PASTORAL

De terça, 20, a quinta-feira, 22, ocorrerá a XXI Semana Teológico-Pasto-
ral, uma iniciativa do Instituto Teológico Franciscano e do Departamento 
de Teologia, em forma virtual, por meio do Facebook e do YouTube do 
Instituto Teológico Franciscano. Serão abordados os desdobramentos 
sociais desencadeados pela atual pandemia da Covid-19. Haverá debates 
pela manhã, das 8h às 12h, e, pela tarde, das 14h às 16h, serão realiza-
das oficinas (comunicações). Para se inscrever, clique aqui.

  PROGRAMAÇÃO DOS DEBATES Terça-feira, 20 - O olhar do cien-
tista social. Contribuições para compreensão da dinâmica do “momento” 
social (Brasil/Mundo), na Cultura, na Economia, na Política, na Religião, 
que possibilitem um olhar social sobre a realidade que estamos vivendo 
com todos os seus desafios. 8h30: Frei Volney José Berkenbrock. Nós e 
o Tempo. Confortos e confrontos para cristãos e comunidades em épo-
ca de pandemia. 10h30: Professor Paulo Fernando Carneiro de Andrade: 
Papa Francisco e uma hermenêutica teológica da pandemia

Quarta-feira, 21 - O olhar do discípulo de Jesus Cristo. Compreensão do 
que venha a ser Discipulado de Jesus Cristo; Contribuições da área bíblica; 
Espiritualidade discipular; Leitura econômico-social dos discípulos; Leitura 
socioambiental dos discípulos. 8h30: Frei João Fernandes Reinert. Quando 
a evangelização é um serviço essencial? - (Re)pensar a ação evangelizado-
ra em tempos de pandemia. 10h30: Professor padre André Luiz Rodrigues 
da Silva: Formas ministeriais nos primeiros séculos do cristianismo.

Quinta-feira, 22 - O olhar do pastor: o cuidado eclesial. A ação transforma-
dora dos discípulos e discípulas missionários de Jesus Cristo. Os desafios 
do Reino de Deus. Possíveis propostas e iniciativas nos vários campos: ecle-
sial, economia, saúde, educação, cultura, social, ecologia. 8h30: Professor 
Antonio Luiz Catelan Ferreira: No coração do Evangelho: o querigma segundo 
o Papa Francisco. 10h30: Padre Leomar Nascimento de Jesus. Papa Francis-
co: um sinal de contradição? Oposições ao seu paradigma pastoral

CARREGANDO HISTÓRIAS...

O Jornal da PUC está lançando um site para contar as histórias dos 80 

anos da Universidade. Matérias, conteúdos especiais dos 

Departamentos, pesquisas e produção de conhecimento reunidas para 

você viajar no tempo e na história da nossa Universidade. 

Conheça nossas histórias. Acesse http://comunicar2.vrc.puc-rio.br/

|

O Jornal da PUC está preparando um espaço para contar as histórias 

dos 80 anos da Universidade. Matérias, conteúdos especiais sobre os 

Departamentos, entrevistas, pesquisas e produção de conhecimento. 

Aguarde, no dia 23/10 vamos viajar no tempo 

e na história da nossa Universidade.

https://puc-rio.zoom.us/webinar/register/WN_yGkRJTMASva-hz8gRxExuQ
https://puc-rio.zoom.us/j/98994276590?pwd=YkFrMUFCSzlnQlZYTU9vTkE5akU0dz09
https://puc-rio.zoom.us/j/93564449043?pwd=Y1hmYjBVZWdKeE5iWTlxVXl3TDdXdz09e
www.youtube.com/dipucrio
www.youtube.com/dipucrio
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJEqcO2hrD0sGNzf1XZATAvtF0b4AcxgVrN
https://www.itf.edu.br/institucional/evento/170357251/xxi+semana+teologicopastoral.htm
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 PUC-Rio

PRODUÇÃO ORGANIZAÇÃO

CONFERÊNCIA ANUAL
SDSN BRASIL - 2020

Cooperação para um futuro equitativo

28, 29 e 30 de Outubro de 2020
Evento Virtual

Desafios e Oportunidades 
da Agenda 2030 no Brasil

28/10

Problemas Globais e Ações Locais
29/10

SDSN Brasil e PUC-Rio: Ensino e Pesquisa 
para o Desenvolvimento Sustentável

30/10

Programação completa e Inscrições:
www.sdsnbrasil.org.br


