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O Departamento de Teologia lança, 
sexta-feira, 30, às 18h, os três pri-
meiros números da Série Teologia 
PUC-Rio, cujo objetivo é publicar 
as melhores dissertações e teses 
do Programa de Pós-Graduação em 
Teologia. A solenidade, presidida 
pelo diretor do departamento, padre 
Waldecir Gonzaga, será transmitida 
pelo Zoom e replicada nos canais 
do Departamento de Teologia no 
YouTube, Facebook e Instagram. 
Acesse. ID da reunião: 978 4620 
0383. Senha de acesso: 959156.

Nivelamento de Português
As inscrições para as provas de 
Compreensão e Produção de texto 
de Nivelamento de Português abrem 
nesta segunda-feira, 26, e vão até o 
dia 9 de novembro. No formato on-
-line, os exames de 2020.2 serão 
aplicados no dia 12 de novembro. 
Para mais informações, clique aqui.

Instituto Serrapilheira
O processo seletivo da 4ª Chama-
da pública de apoio à ciência do 
Instituto Serrapilheira está aberto 
para inscrições. A instituição con-
vocará até 12 jovens cientistas das 
áreas de ciências naturais, com-
putação e matemática, para rece-
ber um apoio de R$ 200 mil a R$ 
700 mil por três anos. O proces-
so seletivo será dividido em duas 
fases e uma entrevista. As inscri-
ções ficarão abertas até o dia 16 
de dezembro. Clique aqui e acesse 
o edital completo.

Criacionismo e Evolucionismo
Na quinta-feira, 29, o padre Paul 
Schweitzer, S.J., professor do De-
partamento de Matemática, parti-
cipa de uma palestra virtual da Es-
cola Superior Dom Helder Câmara, 
em Belo Horizonte. Com o tema 
Criacionismo e Evolucionismo: 
Onde encontrar a posição correta, 
o encontro começará às 17h e será 
transmitido via YouTube. Acesse.

CIRCUITO DE LITERATURA E ARTES

A Pastoral Universitária Anchieta organiza o Circuito de Literatura e Artes 
2020. Com o tema O Direito à Literatura, à Leitura e ao Livro, o encontro 
ocorre desta segunda, 26, a sexta-feira, 30, com duas mesas de debates 
por dia. O circuito terá a presença de convidados especiais em palestras, 
para a troca de valores e experiências, alinhados com o diálogo entre a 
Literatura, as Artes e os Direitos Humanos. Para se inscrever, clique aqui.

  PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 26: 15h. Mesa de abertura. Tema: Poesia - Arte e Vida. 
Convidado: Geraldo Carneiro.

Terça-feira, 27: 10h. Debate. Tema: O Direito à Literatura - letramento 
literário em tempo de resistência. Convidado: professor Aldo Lima. 

15h. Debate. Tema: Ler é perigoso! A literatura na encruzilhada da vida. 

Quarta-feira, 28: 10h. Debate. Tema: Percurso de escrita e educação - 
tecendo fios. Convidada: Mirna Brasil Portella.

15h. Debate. Tema: A letra e a imagem - traços de literatura. Convidado: 
Guto Lins.

Quinta-feira, 29: 10h. Debate. Tema: O Mercado do livro - para quem e 
por quê? Convidada: Anna Rennhart.

15h. Debate. Tema: Teatro e Vida - quando a arte propõe um novo tempo. 
Convidados: Juliana Leite, Karen Coelho e Moacir Chaves.

Sexta-feira, 30: 10h. Debate. Tema: Homenagem ao centenário de Clari-
ce Lispector. Convidada: Nádia Battella.
15h. Debate. Tema: Revisitando Clarice - um brinde ao teatro e à literatu-
ra. Convidada: Beth Goulart.
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SOCORRO FELINO
O grupo de voluntários Felinos Uni-
versitários do Marquês precisa de 
ajuda para manter os cuidados e 
a alimentação dos gatos das co-
lônias existentes na PUC-Rio, no 
Minhocão e, com a pandemia, 
também da colônia da banca do 
Antônio. São aceitas doações 
de ração, remédios ou depósi-
to 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.

PUBLICAÇÃO DE 
PÓS-GRADUAÇÃO

LIVE E AGORA?
PUC-RIO: 80 ANOS ABRAÇANDO HISTÓRIAS 

No mês de outubro, a Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro completa 80 anos de fundação. Para co-
memorar a data, a Universidade fará uma edição especial 
da live “E agora?” com professores, funcionários e alunos 
que fizeram e fazem parte da trajetória da PUC-Rio. Com 
o tema PUC-Rio: 80 anos abraçando histórias, a live terá 
como convidados especiais o Reitor da PUC-Rio, padre Jo-
safá Carlos de Siqueira, S.J., a coordenadora acadêmica do 
Núcleo de Memória, professora Margarida de Souza Neves, 
e o professor Danilo Marcondes, do Departamento de Fi-
losofia. Desenvolvido pelo Comunicar, em parceria com a 
Coordenação Central de Extensão (CCE) e ECOA, a partir 
de uma sugestão do Departamento de Ciências Sociais, o 
projeto “E agora?” é uma série de lives com professores 
da Universidade, alunos, funcionários e sociedade civil. A 
mediação é da professora Carmem Petit com direção dos 
professores Carlos Alves e Marcia Antabi, do Departamento 
de Comunicação e responsáveis pela coordenação da TV 
PUC-Rio. A Edição especial PUC-Rio: 80 anos abraçando 
histórias será veiculada na sexta-feira, 30, às 15h, no canal 
da TV PUC-Rio, no YouTube.

O Departamento de Matemática 
realiza, na quinta, 29, e sexta-feira, 
30, a 17ª edição do Oktobermat, 
um ciclo de palestras dirigidas aos 
alunos de graduação e pós-gradu-
ação em Matemática. A edição de 
2020 será transmitida via platafor-
ma Zoom. Clique aqui para acessar.

  PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira, 29
14h: Machine learning for science: 
Data-driven discovery methods 
for governing equations and co-
ordinates. Palestrante: professor 
J. Nathan Kutz (Universidade de 
Washington,  EUA). 15h: Brasil - 
Otimização em tempos de pande-
mia? Palestrante: professor Paulo 
José da Silva (Unicamp). 16h30: 
Rigidez versus flexibilidade em 
geometria simplética. Palestrante: 
professora Alessia Mandini (UFF).

Sexta-feira, 30
14h: Machine learning for science: 
Data-driven discovery methods for 
governing equations and coordi-
nates. Palestrante: professor J. 
Nathan Kutz (Universidade de Wa-
shington, EUA). 15h: Brasil - Oti-
mização em tempos de pandemia? 
Palestrante: professor Paulo José 
da Silva (Unicamp). 16h30: Brasil 
Sincronização. Palestrante: pro-
fessor Alejandro Kocsard (UFF).

OKTOBERMAT

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://https://www.youtube.com/channel/UCCL2-YZBqQBLV2ZShUsH8IQ/videos
http://www.facebook.com/TeologiaPucRio
http://www.instagram.com/teologia_puc_rio
https://puc-rio.zoom.us/j/97846200383?pwd=Z2gvSnlQMXN3SEhlU3VjR3MzN2hiUT09
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/nivelamento_portugues.html
https://serrapilheira.org/chamada/chamada-publica-n-4-2020-ciencia/
https://www.youtube.com/watch?v=fGu7XI4AYvg&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdanhpPT5jS-ri0IIIbJgMa395h7kJX54VdWAf1BQcyks0dVQ/viewform?usp=sf_link
http://www.instagram.com/felinosuniversitariosdomarques
http://youtube.com/tvpucrio
http://youtube.com/tvpucrio
https://puc-rio.zoom.us/j/91883721656?pwd=SWFmOVBoWVM0UzJ4aXBIRE90RHVDdz09
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Conferência 
SDSN: soluções 
para construir 
um futuro mais 
equitativo para 
o planeta
Esta semana, a PUC-Rio 
promove a Conferência Anual 
da Rede de Soluções para o 
Desenvolvimento Sustentável 
(SDSN Brasil) para apresentar 
os desafios, as oportunidades e 
os avanços acadêmicos em prol 
da Agenda 2030. Com o tema 
central Cooperação para um 
futuro equitativo, o encontro – 
realizado remotamente por meio 
da plataforma Zoom, de quarta, 
28, a sexta-feira, 30 – vai reunir 
especialistas e profissionais 
de áreas ligadas a temas 
socioambientais, para debater a 
Agenda 2030 e divulgar iniciativas 
e soluções que ajudem atingir os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). O diretor do 
Nima e coordenador da SDSN 
Brasil, professor Luiz Felipe 
Guanaes, e Melissa Casacchi, 
assessora técnica do Nima, 
ressaltam a importância de a  
PUC-Rio conduzir esses 
debates e do compromisso das 
instituições com os temas que 
serão abordados

Quais as expectativas da SDSN Brasil com a 
Conferência Anual Nacional 2020? 
A Conferência é um foro no qual poderemos 
apresentar à Comunidade PUC-Rio, aos mem-
bros da Rede SDSN Brasil, à sociedade e a ou-
tras organizações comprometidas com a Agen-
da 2030, iniciativas por soluções que estão 
sendo implementadas para construir um futuro 
sustentável. Neste ano especialmente,  no qual 
teremos o evento virtual, aberto para todos os 
públicos, iremos apresentar a PUC-Rio, uma 
instituição acadêmica, como sede da Secreta-
ria Executiva da Rede no Brasil. Além disto, os 
debates que estamos propondo neste ano tão 
atípico tem o objetivo de inspirar a todos e de-
monstrar que mesmo diante de adversidades, 
ou principalmente diante de adversidades tão 
complexas, é possível desenvolver soluções, 
sobretudo quando atuamos em parcerias, para 
construir um futuro mais equitativo. 
 
Quais assuntos serão abordados durante os 
três dias da Conferência? 
No primeiro dia, vamos abordar os Desafios e 
Oportunidades da Agenda 2030 no Brasil de 
uma forma mais ampla. O professor Jeffrey 
Sachs vai apresentar um panorama Institucio-
nal e Global da Rede SDSN da ONU, além de 
apresentarmos a PUC-Rio como sede da Rede 
no Brasil.
No segundo dia haverá apresentações aos 
membros da Rede e organizações que estão 
comprometidas com a Agenda 2030 e interes-
sadas em fazer parte da Rede. Serão apresenta-
dos pela equipe da SDSN Global e por nós pro-
gramas e as oportunidades de atuar em rede. 

ENTREVISTA // LUIZ FELIPE GUANAES
E MELISSA CASACCHI

Teremos depoimentos de alguns membros 
sobre a evolução de suas atividades no Brasil.  
O último dia de conferência é destinado a apre-
sentar as iniciativas acadêmicas da PUC-Rio 
como membro da SDSN Brasil e instituição 
acadêmica atuante no ensino e pesquisa para 
a ciência da sustentabilidade. Teremos diversos 
docentes da Universidade apresentando pro-
gramas de ensino e pesquisa que estão cola-
borando para o desenvolvimento de soluções 
sustentáveis, em suas perspectivas multidisci-
plinares e socioambientais.  
 
A conferência tem o objetivo de reunir peças-
-chave do desenvolvimento sustentável no país. 
Quem são os palestrantes confirmados neste 
encontro? 
Entre os participantes confirmados estão o 
Diretor da UNSDSN, Diretor do Centro de De-
senvolvimento Sustentável da Universidade de 
Columbia, USA, Jeffrey Sachs, o presidente 
do Conselho de Liderança SDSN Brasil, Sergio 
Besserman, o Reitor da PUC-Rio, padre Josafá 
Carlos de Siqueira, S.J., e a Presidente do Con-
selho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvi-
mento Sustentável, Marina Grossi. Além disto, 
teremos um dia com participação de diversos 
docentes da PUC-Rio apresentando iniciativas 
de ensino e pesquisa  da Universidade que con-
tribuem para o alcance ODS. A abertura será 
feita pelo Coordenador da SDSN Brasil, Luiz 
Felipe Guanaes. A programação completa está 
disponível no site www.sdsnbrasil.org.br.
 
O que é a SDSN Brasil? 
A Rede de Soluções de Desenvolvimento Sus-

https://www.sdsnbrasil.org.br/
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tentável Global (Sustainable Deve-
lopment Solutions Network, SDSN) 
mobiliza conhecimentos técnicos 
e científicos da academia, so-
ciedade civil e setor privado para 
apoiar as o desenvolvimento de 
soluções práticas para o desenvol-
vimento sustentável nas escalas 
local, nacional e global. Criada em 
2012 sob os auspícios do Secretá-
rio-Geral da ONU, a UNSDSN está 
construindo redes nacionais e re-
gionais de instituições de ensino e 
pesquisa, atuando de acordo com 
as temáticas mais vulneráveis no 
cenário local, com foco em desen-
volver soluções. Também, disponi-
biliza a plataforma SDG Academy, 
uma universidade on-line para dis-
seminação de conhecimento so-
bre desenvolvimento sustentável. 
 
Em outubro de 2019, a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio) assumiu a 
missão de conduzir as ativida-
des da Rede de Soluções para o 
Desenvolvimento Sustentável no 
Brasil (SDSN Brasil). Quais os 
benefícios desta parceria? 
Cada vez mais, no cenário con-
temporâneo, estamos vendo a 
dinâmica de formação de redes 
e parcerias para conquista de um 
objetivo comum. Assumir a co-
ordenação de uma rede com tais 
propósitos representa um ato con-
creto no Cuidado da Casa Comum; 
fortalece os compromissos socio-
ambientais da Universidade e a in-
clusão dos princípios da Encíclica 

Laudato Si’. Também, nos abre 
caminhos para trocas de conhe-
cimento, parcerias para pesquisa 
com outras instituições acadêmi-
cas, dentro e fora do Brasil, para 
construirmos juntos soluções que 
conduzam a um futuro mais justo 
por meio da educação. 
 
Quais as iniciativas acadêmicas 
da PUC-Rio como membro da 
SDSN Brasil? 
Além da própria natureza filan-
trópica, alguns exemplos dessas 
iniciativas que podemos destacar 
são o Núcleo Interdisciplinar de 
Meio Ambiente (NIMA), o curso de 
Mestrado Profissional de Ciência da 
Sustentabilidade no Departamento 
de Geografia, o curso de Mestrado 
Profissional em Engenharia Urbana 
e Ambiental no Departamento de 
Engenharia Civil e Ambiental, a Pas-
toral Universitária Anchieta que atua 
com projetos sociais, o Núcleo de 
Avaliação de Políticas Climáticas da 
PUC-Rio, além de diversos outras 
iniciativas nas áreas de ciências so-
ciais, tecnologia, entre outras que 
não daria para citar aqui. Todos os 
anos, são dezenas de monografias, 
dissertações e teses orientadas 
para temas relacionados com as 
dimensões dos ODS. 
 
Qual o próximo passo desta par-
ceria? 
Ampliar e consolidar a rede bus-
cando instituições de ensino e 
pesquisa e parceiros com interes-
se em financiar projetos destes 

  PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 28
Agenda 2030: Desafios e Oportunidades no Brasil 
Para se inscrever, clique aqui.

Quinta-feira, 29
Problemas globais, ações locais
Para se inscrever, clique aqui.

Sexta-feira, 30
PUC-Rio e SDSN Brasil: Educação e pesquisa para 
o desenvolvimento sustentável 
Para se inscrever, clique aqui.

dança que sejam saudáveis para 
determinado sistema. Cooperação 
entre as pessoas, entre organiza-
ções, a cooperação pelo conheci-
mento e pelo cuidado com a Casa 
Comum. Cooperar é ajudar, é cola-
borar, é interessar-se. Neste sentido, 
acredito que ressaltar a cooperação, 
principalmente tratando de um even-
to para estimular atuação em rede, 
é incutir a mensagem de que todos 
temos um papel neste processo de 
transformação e que todos pode-
mos, de alguma forma, participar. 
 
As universidades têm um papel 
único em incentivar os alunos a 
contribuírem com práticas de de-
senvolvimento sustentável para o 
mundo. De que forma a PUC-Rio 
contribui para esse papel? 
A PUC-Rio sempre foi uma Uni-
versidade comprometida com as 
questões socioambientais; atuar 
para o desenvolvimento sustentá-
vel é mais uma forma de demons-
trar que caminhamos no sentido 
de construir um futuro sustentável 
e justo. A cada dia, percebemos 
mais o reflexo das atividades da 
Universidade na transformação da 
sociedade para além dos muros 
da instituição. E, sobretudo, ve-
mos os alunos participando des-
te movimento de transformação, 
demandando conhecimento para 
o desenvolvimento sustentável, e 
partindo para o mundo profissio-
nal conscientes dos princípios éti-
cos socioambientais.

membros. Promover a conexão 
entre os membros para incentivar 
o desenvolvimento de projetos 
em rede, buscando a sinergia en-
tre as áreas de interesse de cada 
um e, claro, com a perspectiva de 
transportar os resultados destes 
trabalhos para soluções concre-
tas para problemas locais da nos-
sa sociedade. 
 
O que são os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) e 
qual a importância deles para a 
Agenda 2030? 
A Agenda 2030 e os 17 ODS são 
um pacto entre as Nações Uni-
das em busca da construção de 
um futuro sustentável. Conforme 
descrição da ONU, são um apelo 
global à ação para acabar com 
a pobreza, proteger o meio am-
biente e o clima e garantir que as 
pessoas, em todos os lugares, 
possam desfrutar de paz e de 
prosperidade. Esta é uma per-
gunta bem recorrente, inclusive, 
aqui na PUC-Rio, estamos com 
uma campanha publicitária para 
informar nossa comunidade sobre 
quais são os 17 ODS. No site da 
ONU, pode-se encontrar informa-
ções detalhadas sobre os ODS. 
 
Como o tema “Cooperação para 
um futuro equitativo” pode aju-
dar na construção de um mundo 
mais sustentável? 
A cooperação traz a  “noção de 
equilíbrio”, pressupõe níveis de mu-

https://bit.ly/3jgubj8
https://bit.ly/3kf6Ak4
https://bit.ly/3jgAwv5
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
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TERÇA-FEIRA 27

QUARTA-FEIRA 28

SEGUNDA-FEIRA 26
9h. Quatro Encontros de Montagem. Tema: Potências e desafios do ofício. Pa-
lestrante: Karen Harley. Mediadoras: professoras Andréa França, Marcia Antabi 
e Patricia Machado. Organização Departamento de Comunicação. Acesse.

14h. Seminário sobre Violência, Segurança e Direitos. Tema: Milícias e con-
trole territorial armado no Rio de Janeiro. Participantes: professores João 
Trajano (UERJ), Marcelo Burgos (PUC-Rio), Carolina Grillo (UFF) e Cláudio 
Ferraz (PUC-Rio). Organização: Departamento de Ciências Sociais. Acesse.

20h. Roda de Conversa Outubro Rosa. Tema: Mulherando. Convidadas: 
Maria Góes (jornalista), Célia Coroado (consultora em Recursos Huma-
nos), Patrícia Barros (psicóloga), Silvana Ferreira (psicanalista) e profes-
sora Sonia Medina (CCE). Organização: CCE. Acesse o link para inscrição.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Rachel de Queiroz. Palestrante: profes-
sora Marlene Carmelinda (UFF). Mediador: padre Douglas Alves (doutor 
em Teologia pela PUC-Rio). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini 
(CTCH). Acesse o link para inscrição.

17h. Psicologia COM@VIDA. Tema: Como a medicina do estilo de vida 
pode ajudar em tempos difíceis. Palestrante: Lucas Medeiros. Organiza-
ção: Departamento de Psicologia. Acesse o link para inscrição.

19h30. Direito em Debate. Tema: Pandemia e direitos humanos nas Amé-
ricas. Convidado: Paulo Abrão (ex-secretário Nacional de Justiça, ex-pre-
sidente da Comissão de Anistia e do Comitê Nacional para Refugiados). 
Mediadora: professora Carolina Campos Melo (Departamento de Direito). 
Organização: Departamento de Direito. Acesse o link para inscrição.

16h. Treinamento on-line. SCIENCE DIRECT: Plataforma líder de textos 
completos de literatura acadêmica revisada por pares com 2.500 peri-
ódicos e 39 mil títulos de livros publicados pela Elsevier. MENDELEY: 
Solução gratuita para armazenar, organizar, compartilhar, ler e fazer ano-
tações em documentos contidos em uma biblioteca. Rede social com fins 
exclusivamente científicos e acadêmicos para gerir publicações on-line e 
fazer conexão com outros pesquisadores na área de interesse. Palestran-
te: Aline Silva, representante da Elsevier. Organização: Divisão de Biblio-
tecas e Documentação. Informações: bcentral@dbd.puc-rio.br. Acesse.
 

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

18h. Live. Bate-papo na PUC-Rio. Tema: O futuro das carreiras técnicas. 
Convidados: os ex-alunos André Ferreira (Engenharia de Materiais), Fer-
nanda Almeida (Engenharia de Produção), Guilherme Rodrigues (Siste-
mas de Informação) e Pablo Milheiro (Engenharia Mecânica). Mediação: 
professores Sidnei Parcionik (Vice-Decano de Desenvolvimento do CTC) 
e Luiz Fernando Martha (Coordenador Setorial de Graduação do CTC). 
Organização: PIUES e ECOA PUC-Rio. Acesse.

18h. Webinar. Tema: Câncer de Mama - da prevenção ao tratamento. Pa-
lestrantes: Ricardo Chagas, Maria Lis Bareiro, Cristina Milene, Ellyete Ca-
nella, Sabrina Rossi Perez. Mediadores: professores Hilton Koch (Decano do 
CCBS) e Walmir Coutinho (Diretor do Departamento de Medicina da PUC-
-Rio). Organização: Departamento de Medicina. Acesse o link para inscrição.

ODS
Agenda 2030
Oportunidades para todos

https://puc-rio.zoom.us/j/97042826331?pwd=YkRuSDVwMlZtN0lPUkZEUlVjNjdqUT09
https://qrco.de/bbm5KU
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-outubro-rosa-(traco)-mulherando&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/92429206638?pwd=d0hZdFdhQ2tTeUJ4UDhLOExGSVlrQT09#success
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0oc-qorDgtG9GQgb02whUzExgmHXXk0p6x
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0vfu2oqj0jGdz0xroLS46KYRdgVHAM53qK
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_i5JWRyssSL6rMOMSgXeGZg
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/631
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=webinar-sobre--cancer-de-mama:-da-prevencao-ao-tratamento&nInst=cce
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SEXTA-FEIRA 30
10h. Encontro com calouros 2020.2. Organização: RAE. Acesse o link 
para inscrição.

13h. Diálogos e Trocas sobre educação na era digital. Tema: Atividades aca-
dêmicas bem sucedidas em 2020.1. Palestrantes: professores Otávio Leoní-
dio e Marcelo Bezerra (Departamento de Arquitetura e Urbanismo). Organiza-
ção: Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Acesse o link para inscrição.

14h. Seminário sobre Violência, Segurança e Direitos. Tema: O fenôme-
no das milícias no Rio e em outros estados brasileiros. Participantes: 
professor Aiala Colares (UEBA), Rafael Soares (jornalista), Bruno Paes 
Manso (jornalista) e José Cláudio. Organização: Departamento de Ciên-
cias Sociais. Acesse.

15h. Live E AGORA? Especial PUC-Rio: 80 anos abraçando histórias. Con-
vidados especiais: o Reitor da PUC-Rio, padre Josafá Carlos de Siqueira, 
S.J., a coordenadora acadêmica do Núcleo de Memória, professora Mar-
garida de Souza Neves, e o professor Danilo Marcondes, do Departamento 
de Filosofia. Mediação: professora Carmem Petit (Departamento de Co-
municação). Organização: Comunicar, em parceria com a Coordenação 
Central de Extensão (CCE) e ECOA. Canal da TV PUC-Rio no YouTube.

15h. Jornada de Teologia Pastoral CNBB/PUC-Rio. Tema: A dimensão real 
do virtual durante a pandemia com o professor Luís Mauro Sá Martino e 
A experiência sacramental no contexto da Covid-19 com o padre Abimar 
Oliveira (Departamento de Teologia). Organização: Departamento de Teo-
logia. Será exibido pelas redes sociais da CNBB e do Departamento de Te-
ologia (@cnbbnacional; @teologiapucrio). Acesse o link para inscrição. 

15h. Seminário Pós-Graduação em Informática. Tema: Oportunidades de 
Pesquisa em Engenharia de Software. Palestrante: professor Marcos Ka-
linowski (Departamento de Informática). Organização: Departamento de 
Informática. Acesse. ID da reunião: 935 6444 9043 | Senha de acesso: 
916856. Acesse o canal do YouTube.

16h. Café com a Pós-Graduação. Tema: Resiliência. Convidada: profes-
sora Maria Angela Mattar Yunes (Universidade Salgado de Oliveira). Orga-
nização: RAE. Acesse o link para inscrição.

16h. Webinar. Tema: Teología Cristiana de la Madre Tierra. Palestrantes: 
Ivone Gebara (Congregação das Irmãs de Nossa Senhora) e professora 
Rebecca Beru (St.Catherine University). Mediadores: professores Maria 
Clara Bingemer (PUC-Rio) e Peter Casarella (Duke University). Organiza-
ção: CTCH. Acesse o link para inscrição.

17h. Seminário. Tema: Eleições e democracia. Palestrantes: professor 
Luiz Werneck Vianna (PUC-Rio), Jairo Nicolau (cientista político/CPDOC-
-FGV) e professor Mauro Osório (UFRJ). Mediadora: professora Maria 
Alice Rezende de Carvalho (PUC-Rio). Organização: Departamento de 
Ciências Sociais. Acesse o link para inscrição.

18h. Live. Tema: O que é Design de Serviço? Palestrantes: professoras 
Manuela Quaresma e Clarissa Biolchini (Departamento de Artes e De-
sign). Organização: Departamento de Artes e Design. Acesse.
 
18h. Mesa-redonda  SIEng. Tema: As diferentes frentes que o engenheiro 
pode trabalhar na AMBEV. Palestrantes: Carolina Kiffer e Paula Lorandi 
(engenheiras na empresa AMBEV). Acesse.

QUINTA-FEIRA 29

ODS
Agenda 2030
Um futuro sustentável

ENSINO DE ROTEIRO NO BRASIL 

A primeira edição do encontro Diálogos de Roteiro, organizado pelos De-
partamentos de Comunicação e de Letras com o apoio do Instituto de 
Estudos Avançados em Humanidades (IEAHu), será sobre o Ensino de 
Roteiro no Brasil. O objetivo é discutir as múltiplas realidades e meto-
dologias do ensino de roteiro audiovisual no Brasil, a partir da troca de 
vivências e reflexões entre roteiristas, professores de roteiro e outros aca-
dêmicos que lidam com a tarefa de formar escritores e cineastas. Desta 
segunda, 26, a sexta-feira, 30, sempre às 17h, quatro debatedores, por 
dia, vão compartilhar experiências sobre a questão central: Como Ensinar 
Roteiro no Brasil? As mesas serão exibidas no site e no canal do IEAHu 
no YouTube com chat ao vivo. Clique aqui para acessar.

  PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 26: Conteúdos reais e ideias na formação de roteiristas no 
Brasil. Palestrantes: professores Fernanda Bond (PUC-Rio), Tunico Amân-
cio (UFF), Dostoiewski Champangnatte (FacMais) e Rafael Leal (PUC-Rio). 

Terça-feira, 27: Reflexões sobre o material humano dos cursos de rotei-
ro. Palestrantes: professora Melanie Dimantas (PUC-Rio), Luísa Parnes 
(roteirista), Marton Olympio (roteirista), David França (roteirista). 

Quarta-feira, 28: O ensino da experiência ‘irrepetível’ da arte. Pales-
trantes: professores Elianne Ivo (UFF), Paulo Britto (PUC-Rio), Rubens 
Rewald (USP) e Mariana Baltar (UFF). 

Quinta-feira, 29: O tamanho do abismo entre teoria e prática. Palestran-
tes: Iana Cossoy (EICTV), Doc Comparato (roteirista), Ana Abreu (rotei-
rista) e professora Carolina Amaral (UFF). 

Sexta-feira, 30: Qualidades e deficiências na transição para o merca-
do. Palestrantes: professores Lucas Paraízo, Rafael Leal, Fernanda Bond 
(PUC-Rio) e Eliana Alves Cruz (roteirista). 

https://puc-rio.zoom.us/j/99305981273?pwd=Z2QwcHl2WE90ZHZ6TUZZYVlGRnpBdz09#success
https://puc-rio.zoom.us/j/98994276590?pwd=YkFrMUFCSzlnQlZYTU9vTkE5akU0dz09
https://qrco.de/bbm5KU
https://www.youtube.com/channel/UCXeNBfK9hpmHfOlQW_zG8sA
http://www.instagram.com/cnbbnacional
http://www.instagram.com/teologiapucrio
https://www.e-inscricao.com/teopucrio/teopast5
https://puc-rio.zoom.us/j/93564449043?pwd=Y1hmYjBVZWdKeE5iWTlxVXl3TDdXdz09e
www.youtube.com/dipucrio
https://www.youtube.com/dipucrio
https://puc-rio.zoom.us/j/92199310071?pwd=UUQ3UGwzQktMaXBLbGdKcjV1NFFwQT09#success
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoNPwf48VAk5GjjDB_kLqbP4pPZbkOZC6g4k8z8ptpC116RA/viewform
https://puc-rio.zoom.us/j/95963912403?pwd=TVlqeFd0VkZobGRkbEkzMXBFakwyZz09#success
https://www.instagram.com/designpucrio/
http://www.sieng.ctc.puc-rio.br/
https://www.youtube.com/channel/UCLG5z6LTt9O4JyQlY4v0sug
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A vida merece ser louvada.
Casa comum, todo cuidado é pouco.

Laudato Si’ 5 Anos

Fazer a diferença é 
se tocar para mudar.

É importante que esteja tudo certo com nosso corpo. 
No mês de outubro, vale lembrar a necessidade de nos tocarmos. 
Mulheres ou homens. Tocar a mente e o corpo é sempre positivo. 

Cuidar da própria saúde é um ato de amor.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Crises Humanitárias e Estratégias de Resposta
Data: 19 de novembro a 17 de dezembro
Aulas: Quintas-feiras, das 19h às 21h
Valor: R$ 419 no ato de matrícula

(Re)Descobrindo o continente africano
Data: 24 de novembro a 15 de dezembro
Aulas: Terças-feiras, das 18h às 20h. 
Valor: R$ 355 no ato de matrícula

Matemática Financeira com Aplicações à Análise de Investimentos
Data: 16 de janeiro a 17 de abril
Aulas: Sábados, das 9h30 às 12h30. 
Valor: Quatro parcelas de R$ 572,00

Direito das Famílias e das Sucessões em Tempos de Pandemia do 
Coronavírus 
Data: 12 de março a 28 de maio
Aulas: Sextas-feiras, das 18h30 às 21h30. 
Valor: Três parcelas de R$ 457

Todas as aulas ao vivo são transmitidas por meio da plataforma Zoom

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

EXPEDIENTE. Coordenadora-Geral Comunicar: Professora Lilian Saback. Editora 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 Administração: Rua 
Marquês de São Vicente, 225, sala 401-K, 22451-900, Gávea, RJ. Telefone: 3527-1140. E-mail: pucurgente@puc-rio.br.

TELEVISÃO NO BRASIL
O Departamento de Comunicação organiza, desta segunda, 26, a quinta-
-feira, 29, o seminário 70 Anos de Televisão no Brasil: Ética e Estética na 
Ficcção. O encontro reúne pesquisadores do campo da comunicação de 
diferentes instituições para debater sobre os excluídos da ficção televisiva 
ao longo da trajetória do meio no país.

  PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 26: 18h30: Abertura: Televisão e Consumo. Muniz Sodré 
(PPGCOM/UFRJ) e Everardo Rocha (PPGCOM/PUC-Rio). 19h: Racismo 
e o lugar do negro na narrativa audiovisual brasileira. Palestrante: An-
derson Lopes (Doutor USP). Mediadora: Ana Paula Gonçalves (Doutora 
PPGCOM/PUC-Rio).

Terça-feira, 27: 19h: O espaço do corpo na pedagogia televisiva: gênero 
e sexualidade como dispositivos de poder. Palestrante: Igor Sacramento 
(Fiocruz). Mediador: Lalo Homrich (Doutor PPGCOM/PUC-Rio).

Quarta-feira, 28: 19h: Enquadramentos estéticos no audiovisual: velhice, 
gordofobia e deficiências em questão. Palestrante: Gisela Castro (ESPM/
SP). Mediador: Valmir Moratelli (Doutorando PPGCOM/PUC-Rio).

Quinta-feira, 29: 18h: Narrativas de desigualdade: classe social, mobili-
dade e distopias construídas no audiovisual. Palestrante: Veneza Ronsini 
(Universidade de Santa Maria). Mediador: Mariana Dias (Doutora PPG-
COM/PUC-Rio). 19h: Televisão e televisualidades: convergências. Pales-
trante: Felipe Muanis (UFJF). Mediadores: Tatiana Siciliano (PPGCOM/
PUC-Rio) e Bruna Aucar (Departamento de Comunicação/PUC-Rio).

http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=crises-humanitarias-e-estrategias-de-resposta&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=(re)descobrindo-o-continente-africano&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=matematica-financeira-com-aplicacoes-a-analise-de-investimentos&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=direito-das-familias-e-das-sucessoes-em-tempos-de-pandemia-do-coronavirus&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=direito-das-familias-e-das-sucessoes-em-tempos-de-pandemia-do-coronavirus&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-26out
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-26out
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-26out
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-27out
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-27out
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-28out
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-28out
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-29out
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-29out
http://bit.ly/70-anos-tv-no-brasil-29out-19h
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Para comemorar a data vamos escutar pessoas que 
tecem a história da Universidade.

Não perca nossas histórias.

EDIÇÃO ESPECIAL

Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S.J.
(Reitor da PUC-Rio)

Porf.ª Margarida de Souza Neves
(Coordenadora Acadêmica do Núcleo de Memória)

Prof. Danilo Marcondes
(Departamento de Filosofia)
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