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9 DE NOVEMBRO DE 2020

80 ANOS
Já está no ar o Jornal da PUC Especial que conta a criação e 
trajetória dos departamentos da PUC-Rio. A iniciativa faz parte 
das comemorações dos 80 anos da Universidade e promove 
o reconhecimento da contribuição de cada departamento na 
construção da história da PUC-Rio. Para ler, clique aqui. 

Em clima pré-eleitoral, a Rádio 
PUC-Rio apresenta a série PUCast 
Serviço com informações de utili-
dade pública para o eleitor. Já es-
tão disponíveis os episódios: “Co-
nheça as funções e os deveres de 
um prefeito”, “Saiba quais são as 
funções de um vereador”, “As mu-
danças causadas pela pandemia 
nas eleições municipais” e “Justi-
ça Eleitoral adota estratégias para 
a fiscalização nas redes sociais”. 
Ouça no site da Rádio PUC-Rio e 
na plataforma Spotify.

DoaPUC: O DoaPUC está em ação novamente. Até o dia 14 de dezem-
bro, o programa vai angariar ajuda financeira para a Casa Maternal Mello 
Mattos, instituição de educação filantrópica que trabalha com desenvol-
vimento intelectual, social e moral de 128 crianças. É possível fazer uma 
contribuição por meio de transferência ou depósito para: Banco Bradesco; 
Agência: 1444-3; Conta corrente: 42819-1; CNPJ -33.727.009/0001-58.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro e a PUC-Rio promovem a Semana Pre-
paratória para o Dia Mundial dos Pobres 2020, de acordo com as refle-
xões do Papa Francisco. O encontro vai até o domingo, 15, com diversas 
mesas de debates, palestras e solenidades ao longo desta semana.

  PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Segunda-feira, 9: 16h. Encontro Inter-Religioso com perfil celebrativo. 
Tema: Os pobres no centro da vida. Participantes: Dom Paulo Celso Dias 
(Bispo-auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro), 
Munzer Isbelle (Representante da religião mulçumana), Paulo Maltz (Re-
presentante da religião judaica), Pai Márcio de Jagum (Representante da 
religião de matriz africana), Pastor José Roberto (Representante da Igreja 
Presbiteriana Unida). Mediação: Monsenhor Manuel Manangão (Vigário 
Episcopal para a Caridade Social).

Terça-feira, 10: 10h. Abertura II Seminário Internacional População 
em situação de rua. Tema: Violências e abordagens à população em 
situação de rua. Participantes: Monsenhor Manuel Manangão (Vigário 
Episcopal para a Caridade Social), professor Augusto Sampaio (Vice-
-Reitor para Assuntos Comunitários), professora Inez Stampa (Diretora 
do Departamento de Serviço Social), Maralice dos Santos (Represen-
tante do Movimento Nacional POP Rua). | Tema: Reflexões sobre a rua. 
Participantes: Dário Sousa e Silva (UERJ), Cristina Bove (Assessora da 
Pastoral Nacional do povo da Rua), Vânia Rosa (Idealizadora do projeto 
JUCA e do Coletivo Rua Solidária). | Tema: População em Situação 
de Rua em tempos de pandemia. Particpantes: professora Nilza Rogé-
ria (Departamento de Serviço Social), Tânia Ramos (Coordenadora da 
Pastoral do Povo da Rua), Andrea Rodriguez (Pesquisadora Universida-
de de Dundee, Reino Unido), Giovanna Cinacchi (Coordenadora Projeto 
Porto Com Vida). 13h. Tema: A População Carcerária em Tempo de 
Pandemia. Participantes: professor Breno Melaragno Costa (Departa-
mento de Direito. Presidente da Comissão de Segurança Pública do 
Conselho Federal da OAB), Natália Damazio (Integrante do Mecanismo 
Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e Doutora em Teoria do Es-
tado e Direito Constitucional pela PUC-Rio). Mediação: Cláudio Jacinto 
(Professor de Cultura Religiosa da PUC-Rio).

Quarta-feira, 11: 10h. Tema: A experiência do Lar de Emaús e repre-
sentantes da Rede do Legado da JMJ. Participantes: Frei Geraldo (Lar 
de Emaús), Irmã Elcir Zerma (Associação Amigos Betânia), Carlos André 
Santos (Casa do Menor), José Roberto (Pastoral da Sobriedade), Alexan-
dre Duque (Maranathá). Mediação: Monsenhor Manuel Manangão (Vigá-
rio Episcopal para a Caridade Social).

Quinta-feira, 12: 10h. Tema: Mística e Direitos Humanos: A atuação dos 
Agentes da Pastoral do Menor nas favelas do Rio de Janeiro. Participan-
tes: padre Aldo de Souto Santos (Vigário Episcopal do Norte). Mediadora: 
Geovana Silva (Coordenadora de Projetos Sociais da Pastoral do Menor/
RJ). 15h. Tema: Economia de Francisco em defesa da vida dos pobres. 
Participantes: Padre Waldecir Gonzaga (Diretor do Departamento de Te-
ologia), Pedro Henrique Mattosinhos (Mestre em economia pela UFF), 
Mariana Cassiano (Integrante da Articulação Brasileira pela Economia de 
Francisco e Clara). Mediador: Isaías Bezerra. 20h. Tema: Pastoral do Me-
nor: O trabalho dos assistentes religiosos com os adolescentes privados 
de liberdade. Participantes: Padre Charles Fernando (Assistente eclesiás-
tico adjunto da Pastoral do Menor), Diácono Roberto José (Coordenador 
da Comissão Diocesana de Assistência Religiosa aos Adolescentes Pri-
vados de Liberdade). Mediação: Geovana Silva (Coordenadora de Proje-
tos Sociais da Pastoral do Menor/RJ).

Sexta-feira, 13: 17h. Tema: Compaixão: o caminho para humanização 
do outro. Escola de Perdão e Reconciliação - Núcleo Rio. Participantes: 
Leonel Narvaz (Fundador da Fundacion para la Reconciliacion), Irmã Mar-
tina Gonzalez (Facilitadora EsPeRe e Justiça Restaurativa).

Sábado, 14: 9h. Missa Rio Celebra. Ação Social: Atendimento a popula-
ção em situação de rua.

Domingo, 15: 10h. Missa do Dia Mundial dos Pobres. Local: Catedral 
Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro.  

// Para participar do Fórum, clique aqui. // Para participar do Seminário, 
clique aqui. // A participação vale como atividade complementar. É preciso 
se inscrever previamente pelo link doity.com.br/dia-mundial-dos-pobres.

DIA MUNDIAL DOS POBRES

Em comemoração ao aniversá-
rio de 20 anos, a Editora PUC-
-Rio, em parceria com o ECOA/
PUC-Rio, lançou o podcast Som 
das ideias. Na semana passada, 
o sétimo episódio da série explo-
rou os impactos do ano de 1967 
para a cultura brasileira e as in-
terferências de movimentos po-
líticos e ar tísticos na cultura do 
país. O próximo programa estará 
disponível, dia 18, nas platafor-
mas Spotify, Deezer, Apple Pod-
casts e YouTube.

PODCASTS

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
http://jornaldapucespecial.com.puc-rio.br/
http://www.radiopuc.vrc.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJYscu-tpjktHd0h3e2NvmsvY19w5cZPTIud
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0of-qsrz4tHt3kjZixFF_La76EYK-zjvgG
doity.com.br/dia-mundial-dos-pobres
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Minicursos e show são as 
novidades da XII Semana 
de Ciências Sociais

A XII Semana de Ciências Sociais 
PUC-Rio, que será no modelo on-line 
de segunda, 9, a quinta-feira, 12, 
pela plataforma Zoom, terá duas 
novidades: a realização de minicursos 
noturnos com a participação de 
ex-alunos e uma programação 
cultural no encerramento com o 
Slam das Minas e o Quintal com 
Dando. Organizada pelo corpo 
discente, a partir de uma comissão 
com 12 alunos, a Semana será 
composta por mesas-redondas 
e Grupos de Trabalho com o 
objetivo de fomentar o debate entre 
comunidade acadêmica e sociedade 
sobre temas atuais que perpassam 
por questões sociais, raciais, 
ambientais, de gênero e identidade. 
Os alunos que participarem do 
encontro receberão certificados de 
horas complementares, e todos os 
pesquisadores poderão publicar os 
trabalhos no site doity.com.br/12-
semana-de-ciencias-sociais-puc-
rio. Em entrevista ao PUC Urgente, 
a Comissão Organizadora conta 
detalhes sobre o seminário, cujo 
tema é Como resistir em tempos de 
fragilização social?. 

Qual o objetivo da Semana de Ciências So-
ciais da PUC -Rio?
A Semana de Ciências Sociais visa promover 
um diálogo entre a comunidade acadêmica 
e sociedade, com o intuito de debater mu-
danças atuais, que perpassam por questões 
sociais, raciais, ambientais, de gênero e iden-
tidade. Teremos quatro mesas com grandes 
nomes e lideranças, pois entendemos que 
a academia deve interagir de forma direta e 
constante com a sociedade. Por isso, criamos 
links de acesso ao encontro desvinculados da 
inscrição, para evitar que ouvintes de “última 
hora” ficassem de fora.
 
Qual a importância para o aluno participar 
dos encontros propostos?
A semana foi planejada como forma de integrar 
graduação e pós-graduação e promover trocas 
entre o corpo discente. Além de promover esta 
relação entre os alunos, tem sido de grande 
relevância para nós, durante a confecção do 
evento, perceber como as Ciências Sociais 
se apropriam de debates e leitura de dados de 
uma realidade em que a análise e o debate es-
tão cada vez mais fragilizados. Vale dizer que 
os encontros nas mesas de debate pretendem 
valorizar as ciências humanas e as discus-
sões essenciais na produção do conhecimento 
científico. Outro ponto importante são os mi-
nicursos ministrados à noite, para esclarecer 
ao corpo discente de Ciências Sociais sobre 
as possibilidades de carreira que muitas vezes 
estão envoltas de dúvidas e inseguranças co-
muns com o fim da graduação. Além de todos 
os fins científicos e de sociabilização, traremos 
o aspecto cultural no encerramento com um 
viés menos descontraído.
 
Quais as novidades desta edição?
As maiores novidades são o minicurso e o 
evento cultural. O minicurso contará com a 
participação de ex-alunos, visando a uma con-
versa aberta e sincera sobre o que fazer ao se 
graduar em Ciências Sociais e sobre quais as 
possibilidades existentes e quais caminhos 
percorrer. Já o evento cultural de encerramento, 
que ocorrerá na quinta-feira, 12, terá a apresen-
tação do Slam das Minas e do Quintal com Dan-
do. Além disso, os debates vão girar em torno 
de questões que se impõem no cenário atual, o 
que por si só é uma novidade para todos.
 

ENTREVISTA // COMISSÃO ORGANIZADORA

A programação é exclusiva para alunos de 
graduação em ciências sociais ou pode ser 
interessante para alunos de outros departa-
mentos?
A programação é aberta para todos os alunos 
e professores acadêmicos de humanidades, já 
que as ciências sociais se comunicam de for-
ma interdisciplinar com outras áreas, e é aberta 
também aos interessados em fazer parte de de-
bates de interesse público e de cunho cidadão. 
Também esperamos contar com a participação 
da sociedade de forma geral. 
 
Quais os aspectos positivos que a realização 
virtual trouxe para esta edição?
A modalidade virtual traz um possível aumento 
de participação de ouvintes que dificilmente te-
riam facilidade de deslocamento.  Acreditamos 
que isso facilitou o convite de palestrantes de 
outras regiões também, e nos permitiu aumen-
tar a diversidade de convidados.

COMISSÃO ORGANIZADORA:
Anderson Souza (Graduando)
Anna Carolina Brandalise (Graduanda)
Bruna Gomes (Graduanda)
Felipe Bellido (Doutorando)
Felipe de Oliveira (Graduando)
Giuliana Petrucci (Graduanda)
Jacqueline Lobo de Mesquita (Doutoranda)
Jonas Araujo (Doutorando)
Lucas Gabriel (Graduando)
Marcella Coelho Andrade (Doutoranda)
Maria Carolina Cardim (Graduanda)
Regivaldo Silva do Nascimento (Doutorando)
Wagner Maia da Costa (Doutorando)

  PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira, 9: 15h. Palestra. Tema: Traba-
lho e tecnologia - relações e novas dinâmicas 
escancaradas em tempos de pandemia. Pa-
lestrantes: Ana Carolina da Hora (criadora do 
Computação da Hora) e professora Felícia Pi-
canço (UFRJ). Acesse. 19h. Minicurso. Tema: 
Caminhos a seguir depois de formado. Pales-
trantes: André Sobrinho (servidor público na 
Fiocruz), Gabriel Ferreira (secretário parlamen-
tar) e Vinícius Ferreira (escritor). Acesse.

Terça-feira, 10: 15h. Palestra. Tema: Crise hí-
drica no Rio de Janeiro, um problema longe de 
terminar - debates sobre a ausência de planeja-
mento urbano, a falta de saneamento básico e 
a má-governança. Palestrantes: Caroline Rodri-
gues (assistente social), professor João Roberto 
Pinto (PUC-Rio) e Leandro Urso (agente comuni-
tário). Acesse. 19h. Minicurso. Tema: Caminhos 
a seguir depois de formado. Palestrantes: Lais 
Gallier (analista de captação de recursos), Na-
thanael Araujo (editor) e Taísa Amendola (douto-
ra em Ciências Sociais). Acesse.

Quarta-feira, 11: 15h. Palestra. Tema: A vida 
dos transexuais no Brasil - uma luta sem fim 
por identidade, segurança, direitos e reconhe-
cimento. Palestrantes: Angélica Baptista (pes-
quisadora da Fiocruz), professora Danieli Bal-
bi (UFRJ) e professor Raphael Bispo (UFJF). 
Acesse. 19h. Minicurso. Tema: Caminhos a 
seguir depois de formado. Palestrantes: Laura 
Rossi (doutoranda na PUC-Rio), Thamires Lima 
(UX researcher) e Wagner Maia (doutorando na 
PUC-Rio). Acesse.

Quinta-feira, 12: 15h. Palestra. Tema: A pande-
mia nas favelas - o protagonismo das lideran-
ças comunitárias diante das ausências do Es-
tado. Palestrantes: Gizele Martins (jornalista), 
professor Igor Oliveira e Rayanne Dias (mem-
bro do coletivo Rocinha Resiste). Acesse. 19h. 
Encerramento com Slam das minas. Acesse.

http://doity.com.br/12-semana-de-ciencias-sociais-puc-rio
http://doity.com.br/12-semana-de-ciencias-sociais-puc-rio
http://doity.com.br/12-semana-de-ciencias-sociais-puc-rio
https://puc-rio.zoom.us/j/95682307859?pwd=S0k2VFRlTXVpcFlrcGVXZUgwdy90dz09
https://puc-rio.zoom.us/j/95682307859?pwd=S0k2VFRlTXVpcFlrcGVXZUgwdy90dz09
https://puc-rio.zoom.us/j/94477153461?pwd=WnVReVVTQmpKMDdET2xJdXNiMnYxZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/94477153461?pwd=WnVReVVTQmpKMDdET2xJdXNiMnYxZz09
https://puc-rio.zoom.us/j/93591224529?pwd=RVg3enhhRFV1TEtEQ1o4TUpRMUkyUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/93591224529?pwd=RVg3enhhRFV1TEtEQ1o4TUpRMUkyUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/92392677881?pwd=T2FLVEgweXdia0EwUThoK25BTWkvUT09
https://puc-rio.zoom.us/j/92392677881?pwd=T2FLVEgweXdia0EwUThoK25BTWkvUT09
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Compartilhar experiências e conquistar espaço no mercado

Com o objetivo de 
aproximar alunos com 
o mercado de trabalho, 
por meio de palestras, 
workshops e networking, 
a XXXV Semana de 
Administração PUC-Rio 
ocorrerá desta segunda, 
9, a sexta-feira, 13, em 
formato on-line pelo 
Zoom. O encontro terá 
palestras e workshops 
com temas abrangentes 
que vão desde moda, 
finanças e logística até 
networking. Haverá dicas 
para lidar com o LinkedIn 
e de como apresentar 
um currículo. Composta 
por sete alunos, a 
comissão organizadora 
afirma que o encontro 
é rico para o processo 
de aprendizagem, com 
o compartilhamento de 
experiências, e para abrir 
portas no mercado. Para 
se inscrever, clique aqui.

Qual a importância para o aluno 
participar dos encontros?
A participação no evento é enri-
quecedora para o conhecimento de 
todos e garante uma proximidade 
com o mercado de trabalho, além 
de uma visão prática do dia a dia 
de profissionais incríveis. Ainda, o 
ganho de networking é uma opor-
tunidade única tanto para o cresci-
mento profissional quanto pessoal 
dos participantes, podendo gerar 
identificação com as empresas, e, 
resultando assim, na possibilidade 
de garantir uma vaga, visto que o 
evento abre portas para isso.
 
Quais as novidades desta edição?
O evento está sendo organizado pe-
los alunos do Departamento de Ad-
ministração, com parceria do IAG. 
Isto traz uma maior proximidade 
com os participantes, visto que fica 
mais fácil entender o que eles estão 
buscando, principalmente com a 
realização de enquetes e pesquisas 
pelo Instagram, com o objetivo de 
satisfazer os interesses e opiniões de 
todos. Além disso, esta edição será a 
primeira realizada 100% on-line.
 
A programação é exclusiva para 
alunos de administração ou pode 
ser interessante para alunos de 
outros departamentos?
A programação do evento é aberta 
para qualquer um que queira assis-
tir. Alunos de outros cursos, outras 
faculdades, professores, e mesmo 
quem não esteja em uma gradua-
ção, pode agregar valor com as ati-
vidades. O nosso objetivo é garantir 
uma experiência intensa de aprendi-
zagem e networking dinâmico, con-
tribuindo para o desenvolvimento e 
crescimento dos participantes.
 
Quais os aspectos positivos que 
a realização virtual trouxe para 
esta edição?
Apesar da pandemia, a realização 
100% virtual do evento trouxe 
uma maior flexibilidade para nós. 
Além de termos a possibilidade de 
chamar pessoas que não residem 
no Rio, por não ser presencial, os 
participantes, por estarem traba-
lhando de home office e/ou tendo 
aulas em casa, os horários aca-
bam ficando mais flexíveis.

ENTREVISTA // COMISSÃO ORGANIZADORA

COMISSÃO ORGANIZADORA:
Alessandra Casqueiro 6º período
Davi Tatagiba 5º período
Duda Lazoski 5º período
Gabi Biazus 5º período
João Vitor Fernandes 2º período
Livia Martins 4º período
Mari Saiter 4º período

  PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira, 9: 15h. Palestra. Tema: Recursos Humanos. Palestrantes: Pau-
la Guerra (gerente de engajamento Heidrick & Struggles). 18h. Palestra. Ma-
rketing no Setor Esportivo. Palestrante: Yuri Binder (sócio-diretor 213 Sports).

Terça-feira, 10: 15h. Palestra. Tema: Empreendedorismo no Setor de Moda. 
Palestrante: Rodrigo Tinoco (sócio fundador Midas Touch). 18h. Palestra. Tema: 
Logística no Setor de Eventos. Palestrante: Cleber (sócio Agência Sommar).

Quarta-feira, 11: 11h. Palestra. Tema: Gestão no Setor de Moda. Pa-
lestrante: Marcello Bastos (CEO Farm). 15h. Palestra. Tema: Finanças. 
Palestrantes: representantes do Santander. 18h. Estratégia no Setor de 
Inovação e de mídias sociais/transformação digital. Palestrantes: repre-
sentantes da Rede Globo e Globoplay.

Quinta-feira, 12: 11h. Workshop. Tema: LinkedIn. Palestrante: Rodrigo 
Moubar (especialista em LinkedIn). 15h. Workshop. Tema: Oratória. Pales-
trante: Daiane Santos (Consulting) ADO. 18h. Palestra. Tema: currículo e 
dinâmicas/entrevistas. Palestrante: representante do Motim Quebre o Giz.

Sexta-feira, 13: 11h. Networking com as empresas. Participantes: Ca-
taratas, L’Oreal, Icatu, Grupo Soma. 15h. Networking com as empresas. 
Participantes: Coca-Cola, Rede Globo, Biz, Ambev.

Qual o objetivo da Semana de 
Administração PUC -Rio?
A Semana de Administração foi 
criada com o objetivo de aproxi-
mar os alunos e participantes do 
evento em geral com o mercado 
de trabalho, por meio de palestras, 
workshops e networking, garantin-
do que os mesmos adquiram as 
competências necessárias para 
conquistar uma vaga nas melhores 
empresas. A programação conta 
com diversas organizações que vão 
contribuir para uma aprendizagem 
intensa e enriquecedora por meio de 
compartilhamento de experiências, 
dicas e bate-papo dinâmico.
 

XXXV Semana de Administração PUC-Rio

https://www.even3.com.br/semanadeadmpucrio/
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TERÇA-FEIRA 10

QUARTA-FEIRA 11

SEGUNDA-FEIRA 9
QUINTA-FEIRA 12

SEXTA-FEIRA 13
11h. Lançamento da pesquisa O Brasil que Lê. Organização: iiLer e Cá-
tedra UNESCO de Leitura PUC-Rio, Instituto Itaú Cultural e a JCastilho 
Consultoria. Palestrantes: Claudiney Ferreira (gerente do núcleo de Audio-
visual e Literatura do Itaú Cultural), José Castilho (JCastilho Consultoria), 
Gilda Carvalho (diretora do iiLer e Coordenadora da Cátedra UNESCO de 
Leitura PUC-Rio) e Denise Ramalho (coordenadora da pesquisa O Brasil 
que Lê). Transmissão pelo YouTube.

18h. Webinar. Tema: Desafio da construção na Era Digital - Explorando 
as perspectivas do BIM. Palestrantes: professor Ricardo Yogui (Departa-
mento de Engenharia) e Sergio Scheer (engenheiro). Organização: CCE. 
Para se inscrever, clique aqui.

20h. Roda de Conversa - Novembro Azul. Tema: A caixa dos homens 
- identidade de gênero e orientação sexual no século XXI. Palestrantes: 
professores Júlio Rodrigues, Isnard Manso Vieira, Samuel Cruz e Sonia 
Medina (CCE). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

10h. Live. Tema: Pilotos de IoT. Palestrantes: Carlos Azen (BNDES), Krys-
sia Tigani (IDOR) e Sibelle de Andrade Silva (Ministério da Agricultura). 
Organização: ECOA. Para se inscrever, clique aqui.

10h. Seminário Internacional da População em Situação de Rua. Tema: 
Diálogos entre Brasil e Escócia. Palestrante: professora Nilza Rogéria (De-
partamento de Serviço Social). Organização: Departamento de Serviço 
Social. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Teologia e Medicina no contexto da pan-
demia. Palestrante: professor Renato Borges (Departamento de Teolo-
gia). Mediador: Lucas Henrique de Oliveira (graduando em Teologia pela 
PUC-Rio). Organização: CTCH. Acesse. ID da reunião: 948 8479 9042 / 
Senha de acesso: 320307.

17h. Psicologia COM@VIDA. Tema: O irrevogável desafio de pensar nos-
so tempo. Palestrante: Marcelo Norberto (médico). Organização: Depar-
tamento de Psicologia. Acesse.

17h. Conversando na Rede. Tema: Desafios da leitura on-line. Mediadora: pro-
fessora Meg Mesquita (Departamento de Letras). Organização: RAE. Acesse.

18h30. Aula Aberta. Tema: Caso Toti - Tecnologia na formação de refugiados 
para o mercado de trabalho. Palestrantes: Bruna Amaral (sócia da Toti) e pro-
fessora Ruth Espinola (IAG). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

12h. Live. Tema: Blockchain Oil&Gas. Palestrante: Nikolai Legkodimov 
(Head Technology Consulting na KPMG Russia). Organização: ECOA. 
Para se inscrever, clique aqui.

15h. Seminário de Informática. Tema: Pesquisa em Machine Learning. 
Palestrante: professor Eduardo Laber (Departamento de Informática). Or-
ganização: Departamento de Informática. Acesse.

18h. Palestra. Tema: Ações afirmativas – Da reparação e representatividade 
ao ativismo social. Palestrantes: professora Andréia Clapp (Departamento de 
Serviço Social), professora Daniela Frida (Uerj), Elisabete Nascimento (doutora 
em Letras pela UFRJ) e Renato Ferreira (advogado). Organização: Vice-Reitoria 
Comunitária e Coletivo 30 Anos de ex-alunos bolsistas da PUC-Rio. Acesse.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS | RODAS DE CONVERSA

https://www.youtube.com/c/TVCatedraUnesco
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=webinar-(traco)-desafio-da-construcao-na-era-digital:-explorando-as-perspectivas-do-bim&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-novembro-azul-(traco)-a-caixa-dos-homens:-identidade-de-genero-e-orientacao-sexual-no-seculo-xxi&nInst=ccet
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/769
https://www.youtube.com/c/teodistPUCRio/featured
https://puc-rio.zoom.us/j/94884799042?pwd=bVJlSm5Jc0FUamJCNjR6aUQxRDIrUT09
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcudOigrTwiHNaVubmYP2o4LK4RpV1tac2O
https://puc-rio.zoom.us/j/99538858829?pwd=cU1XQWxyK1oycUlGSHVkUDloTTNPQT09#success
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-(traco)-caso-toti:-tecnologia-na-formacao-de-refugiados-para-o-mercado-de-trabalho&nInst=cce
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/791
https://www.youtube.com/channel/UCGgHFfFhdad80ODt
https://www.youtube.com/channel/UCpgdwFkjwD0Qc37dDttGt9A
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CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE

Logística do Comércio Exterior no Brasil
Data: 11 de novembro a 16 de dezembro
Aulas: Quartas-feiras, das 10h às 12h
Valor: R$ 505 no ato da matrícula

Alienação Parental
Data: 14 de novembro a 19 de dezembro 
Aulas: Sábados, das 9h às 16h
Valor: duas parcelas de R$ 483 

Power BI
Data: 17 de novembro a 7 de dezembro
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: R$ 561 no ato da matrícula 

FORMAe - Formação em Arte-Educação
Data: 17 de novembro a 17 de outubro de 2021
Valor: dez parcelas de R$ 333

Micro Learning: Inteligência Emocional na Gestão das Pessoas
Data: 24 a 27 de novembro
Aulas: Terças, quintas e sextas-feiras, das 19h às 21h
Valor: R$ 199 no ato da matrícula

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.

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

Laudato Si’ 5 Anos

 Fazer a diferença é sempre
 prevenir a doença.

A prevenção é a grande aliada para vencer o câncer de próstata. O Novembro Azul foi 
criado para chamar a atenção para a prevenção, conscientização e informação sobre a doença.

A realização periódica de exames é importante. Também é sempre válido manter a alimentação 
balanceada, o equilíbrio mental e o bom físico. Homem não tem que ter medo de cuidar da saúde.

 Se prevenir é um ato de amor.

XVII Seminário Logística e Supply Chain
Data: 26 e 27 de novembro 
Aulas: Quinta e sexta-feira, das 14h às 16h
Valor: Gratuito 

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

Mercado Financeiro Brasileiro: Entendendo seus Produtos
Data: 21 de janeiro a 8 de abril
Aulas: Quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: três parcelas de R$ 854

MOOC - Logística e Operações Humanitárias
Data: 1º de março de 2021 a 1º de maio de 2021
Valor: Gratuito 

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

http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=logistica-do-comercio-exterior-brasileiro&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=alienacao-parental&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=power-bi&nInst=cce
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=micro-learning:--inteligencia-emocional-na-gestao-das-pessoas&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=xvii-seminario-logistica-e-supply-chain&nInst=cce
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=mercado-financeiro-brasileiro:-entendendo-seus-produtos&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=mooc-(traco)-logistica-e-operacoes-humanitarias&nInst=cce
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio

