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  NOVEMBRO AZUL

No mês mundial de combate ao 
câncer de próstata, conhecido 
como Novembro Azul, o Depar-
tamento de Medicina e o Ambu-
latório São Lucas oferecem  des-
contos de até 60% para todos 
os professores e funcionários da 
PUC-Rio. Os exames, que podem 
ser feitos neste mês de novembro 
com preço reduzido, são: PSA, 
PSA2, P2PSA, PHI e US de prósta-
ta. O agendamento das consultas 
deve ser feito pelos seguintes te-
lefones: 21 3527-2501, 21 3527-
2502 ou 21 99220-1002.

SOM DAS IDEIAS
Em comemoração do aniversário 
de 20 anos, a Editora PUC-Rio, em 
parceria com o ECOA/PUC-Rio, 
realiza a série Som das Ideias. No 
oitavo episódio, o tema é a memó-
ria e a cultura judaica, que lembra 
a contribuição dos judeus para a 
construção de uma sociedade 
brasileira e a presença no Rio de 
Janeiro. O podcast foi baseado 
no livro recém-lançado pela Edi-
tora PUC-Rio Trajetórias judaicas: 
história, cultura, educação. As 
organizadoras do livro são a pro-
fessora Sonia Kramer, do Depar-
tamento de Educação, e a coor-
denadora da Judaica no Museu de 
Arte do Rio (MAR), Eliane Pszczol. 
O programa já está disponível nas 
plataformas Spotify, Deezer, Apple 
Podcasts e YouTube.
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SEMINÁRIO ALBERT CAMUS

Na quarta-feira, 25, o Reitor  da  PUC-Rio, padre Josafá  
Carlos  de Siqueira, S.J., fará a entrega das medalhas de 
Mérito Padre Leonel Franca, S.J. Serão homenageadas as 
pessoas que mais se destacaram e contribuíram financei-
ramente para o endowment da Universidade. A solenidade 
será às 17h, na Igreja  do  Sagrado Coração de Jesus, com 
a presença exclusiva dos homenageados e familiares em 
razão da pandemia.

Medalha aos
Benfeitores

LAUDATO SI’

O Reitor da PUC-Rio, padre Josafá Carlos de Siqueira, S.J., é o 
convidado para o último debate da série Direito em Debate, promovido 
pelo Departamento de Direito, na terça-feira, 24, às 19h30. O tema 
será Encíclica Papal Laudato Si’. Em entrevista na página 2, as 
coordenadoras do encontro fazem um balanço da atividade realizada 
durante a pandemia. Para se inscrever, clique aqui.

A Cátedra Carlo Maria Martini (CTCH) e a Cátedra Paulo VI (Departamento de 
Teologia) promovem o encontro Albert Camus: um pensador para o século 
XXI, quarta, 25, e quinta-feira, 26, a partir das 10h30, pela plataforma Zoom.

  PROGRAMAÇÃO
Quarta-feira, 25, 10h30. Palestrantes: professora Maria Clara Lucchetti 
Bingemer (Departamento de Teologia) e Rafael de Castro Lins (mestre 
e doutorando em Ciência da Religião pela UFJF). Mediador: Lindoberg 
Campos (doutor em Letras).
Quinta-feira, 26. Abertura: ator Pedro Osório (formado pela CAL). Pales-
trantes: professores Paulo Fernando Carneiro de Andrade (Departamento 
de Teologia) e Emanuel Nunes (Universidade Federal do Ceará). Media-
dor: Fernando Barcellos (Mestrando em Teologia). Acesse. ID da reunião: 
992 5994 8485. Senha de acesso: 217776.

PUCCAST
O sexto episódio do PUCCast 
Serviço já está no ar e fala como 
a pandemia reforçou o hábito da 
leitura. Além disso, o programa 
mostra que e-books ganharam 
mais destaque. Uma pesquisa do 
Sindicato Nacional dos Editores de 
Livros indica que o consumo de li-
vro digital cresceu 115%. Ouça na 
Rádio PUC-Rio.

ESTÁGIO NA EDUCATIONUSA
O escritório do EducationUSA tem 
vagas de estágio para alunos do 
curso de Design e Letras (Tradu-
ção). O processo seletivo será fei-
to em três etapas: análise de currí-
culo, entrevistas e prova (tradução 
de documentos acadêmicos para 
as vagas de tradutor).

//Informações:
Design: ser aluno de Design da 
PUC-Rio (Comunicação Visual 
ou Mídia Digital); saber usar Pho-
toshop, Illustrator ou Indesign e 
ter inglês avançado. As inscrições 
estão abertas até o dia 10 de de-
zembro, e os currículos devem ser 
enviados para o e-mail rio.puc@
educationusa.org com o assunto: 
Vaga de Estágio de Design.
Letras: cursar Letras na PUC-Rio 
e ter inglês avançado. As inscri-
ções estão abertas até o dia 30, e 
os currículos devem ser enviados 
para o e-mail: rio.puc@educatio-
nusa.org, com o assunto: Vaga de 
Estágio de Tradução.

Natal Pastoral: A Pastoral Universitária Anchieta arrecada doa-
ções para a compra de brinquedos para mais de 400 crianças das 
favelas Kelson (Complexo da Maré), Parque da Cidade, Rocinha 
e Morro do Pau da Bandeira. O projeto faz parte da campanha 
natalina Brincar é Sonhar, organizada pela Arquidiocese do Rio de 
Janeiro e a Vice-Reitoria Comunitária. A contribuição pode ser por 
meio de transferência ou depósito para: Banco Bradesco. Agên-
cia: 0814-1. Conta corrente: 74186-8. CNPJ: 34.267.971/0001-
14. Favorecido: Cáritas/Vicariato para Caridade Social.

Laptops, Tablets ou Smartphones: A Respuc e a Associação 
Saúde Criança Responder promovem uma campanha para rece-
ber doações de laptops, tablets ou smartphones usados. A Asso-
ciação Saúde Criança Responder presta assistência às famílias 
de crianças atendidas na pediatria e/ou berçário dos Hospitais 
Miguel Couto e Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro. As do-
ações podem ser entregues na sede da associação ou a combi-
nar pelos telefones: 21 2512-1123 ou 99858-5855. Contato com 
a Respuc pelo e-mail: respucrio@puc-rio.br.

Doa PUC: Até o dia 14 de dezembro, o DoaPUC arrecada ajuda 
financeira para a Casa Maternal Mello Mattos, instituição de edu-
cação filantrópica que trabalha com desenvolvimento intelectual, 
social e moral de 128 crianças. A contribuição pode ser por meio 
de transferência ou depósito para: Banco Bradesco. Agência: 
1444-3. Conta corrente: 42819-1. CNPJ -33.727.009/0001-58.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcsc-yprTIuHtGRRAWYqiuRkYg84i2Prmkp
https://puc-rio.zoom.us/j/99259948485?pwd=MEpwK3c5UzBzN2NPWTAwMDZ4UFFXQT09#success
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Série debate 
a relação do 
direito com os 
temas atuais

Neste semestre, o Departamento 
de Direito da PUC-Rio promoveu 
a série Direito em Debate, com a 
proposta de possibilitar o diálogo 
público sobre temas atuais, 
por meio de uma linguagem 
que fosse acessível também 
a outros interessados, além 
dos profissionais e estudantes 
do Direito. A cada edição, um 
professor do Departamento de 
Direito convidou outro professor, 
da PUC-Rio ou de fora, para o 
encontro virtual. O encerramento 
do ciclo será na terça-feira, 24, 
às 19h30, com a palestra do 
Reitor, padre Josafá Carlos de 
Siqueira, S.J., sobre a Encíclica 
Papal Laudato Sí. Em entrevista, 
as idealizadoras e coordenadoras 
da iniciativa, professoras Caitlin 
Sampaio Mulholland, Thula Pires 
e Virgínia Totti, coordenadoras de 
Graduação do curso de Direito, 
fazem um balanço da atividade que 
foi toda realizada on-line por força 
da pandemia. 

Todos os debates estão no canal do 
Departamento de Direito no YouTube.

Para se inscrever para a palestra de 
encerramento, clique aqui.

Qual a proposta da série Direito em Debate?
A série Direito em Debate nasceu de uma von-
tade coletiva de produzir um espaço de conver-
sa entre professoras/es e alunas/os. O afasta-
mento do campus da PUC-Rio e as incertezas 
trazidas pela pandemia da Covid-19 reduziram 
nossas oportunidades de trocas, ao mesmo 
tempo que foram colocadas questões jurídicas 
relevantes na ordem do dia. Nos vimos diante 
do desafio de encontrar uma forma de manter 
a cultura de debate com a comunidade, acadê-
mica ou não, que sempre norteou a ações do 
Departamento de Direito. Longe de tentar suprir 
os afetos e encontros no campus, pensamos 
em propor uma dinâmica que nos possibili-
tasse voltar a construir distintos modelos de 
aprendizado juntas/os. E isto nos acompanhou 
ao longo de todo o ciclo de debates. Vimos a 
presença marcante do nosso corpo docente e 
das/os estudantes, participando ativamente. De 
certa forma, o sucesso desta experiência reafir-
ma a relevância dos debates públicos sobre as 
questões que nos assaltam das mais distintas 
formas e intensidades.

Como foi o entrosamento entre os profissionais 
de outras áreas com os professores do Direito?
A abordagem interdisciplinar atravessou a maio-
ria das discussões, independentemente das 
áreas de atuação profissional direta das/os con-
vidadas/os. Na distribuição dos temas, também 
procuramos contemplar a maior diversidade 
possível de áreas do Direito, sempre consideran-
do a necessidade de oferecer um encontro com 
questões atuais e com discussão qualificada. 

ENTREVISTA // THULA PIRES, CAITLIN 
SAMPAIO MULHOLLAND E VIRGÍNIA TOTTI

Por exemplo, tivemos debates sobre o Sistema 
Único de Saúde (SUS), a lei geral de proteção de 
dados, direitos dos povos indígenas, reforma tri-
butária, dentre tantos outros. Em alguns temas, 
o diálogo com profissionais de outras áreas se 
mostrou crucial, e, em consequência, pudemos 
ampliar sobremaneira as possibilidades de ex-
plorar as questões propostas.

A proposta era ter uma linguagem acessível, 
este objetivo foi alcançado?
Por conta do formato escolhido (encontros de 
cerca de 30 minutos), a ideia foi permitir ao pú-
blico um contato inicial com o tema debatido. 
Como um convite, uma provocação à reflexão; 
fomos todas/os desafiadas/os a abordar os 
temas de forma direta e acessível. É possível 
que nas sessões que contaram com a adesão 
majoritária de um público de formação jurídica 
a linguagem técnica do Direito, ou o chamado 
“juridiquês”, nos tenha escapado mais. Mas, 
ainda assim, preponderou o esforço por honrar 
a proposta inicial de garantir uma conversa tão 
qualificada quanto acessível.

O resultado obtido foi dentro do esperado ou 
superou as expectativas?
O resultado do Ciclo de Debates superou em 
muito nossas expectativas iniciais, tanto na ri-
queza das discussões quanto no engajamento 
da nossa comunidade docente e discente. Fo-
ram organizados 17 encontros com professo-
ras/es do Departamento de Direito no papel de 
anfitriãs/ões e debatedoras/es. As/Os convida-
das/os eram professoras/es (da PUC-Rio ou de 

Thula Pires

https://www.youtube.com/channel/UCLfwupOtlQNjE4OAMB3GmoQ
https://www.youtube.com/channel/UCLfwupOtlQNjE4OAMB3GmoQ
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcsc-yprTIuHtGRRAWYqiuRkYg84i2Prmkp
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outras instituições) ou especialistas no tema 
debatido. A média de participantes por encon-
tro oscilou entre 80 e 120 pessoas. A presença 
expressiva de alunas/os, bem como o depoi-
mento das/os professoras/es após os debates, 
foi muito positivo e o interesse em propor no-
vos temas nos revelou que eles adoraram a ex-
periência. Nós fechamos este semestre com os 
ânimos renovados para pensar um novo ciclo 
no próximo ano.

Quais os temas que tiveram maior audiência?
A diversidade de público e temas foi a tôni-
ca deste projeto, mas tivemos três encontros 
com um número acima da média de parti-
cipação. O primeiro foi com os professores 
Marcelo Trindade e Gustavo Franco, numa 
conversa sobre a história da moeda e das 
instituições monetárias no Brasil. O segundo 
ocorreu quando a professora Virgínia Totti re-
cebeu o professor Eloy Terena para discussão 
sobre as ameaças aos direitos dos povos in-
dígenas. No terceiro, a professora Thula Pires 
convidou a professora Mariah Rafaela Silva 
para um debate sobre violências de gênero, 
transfobia e racismo.

Quais os temas que mais emocionaram os 
participantes e a comissão organizadora?
De fato, tivemos debates emocionantes. Por ser 
um momento de encontro das/os professoras/
es e alunas/os do departamento, todas/os nós 
nos sentimos acolhidas/os, como se estivés-
semos num bate-papo na sala do cafezinho ou 
nos corredores do Prédio Frings. Mas os deba-
tes que reuniram gerações distintas merecem 
destaque no quesito emoção. O debate em que 
o professor Francisco de Guimaraens recebeu 
o professor Adriano Pilatti para conversarem 
sobre o papel do Sistema Único de Saúde neste 
momento de pandemia foi muito especial. Outro 
momento inesquecível foi o que reuniu os pro-
fessores Pedro Paulo Cristofaro e seu filho Pe-
dro Paulo Salles Cristofaro, para conversarem 
sobre o papel do advogado na defesa das liber-
dades. O encontro entre os professores Carlos 
Raymundo Cardoso e Breno Melaragno sobre 
o sistema prisional também reafirmou o nosso 
espírito de continuidade, renovação, respeito e 
aprendizados mútuos.

Qual a expectativa para o encontro de encer-
ramento com o Reitor Padre Josafá Carlos de  
Siqueira, S.J., cujo tema é a Laudato Si’?
A leitura da Laudato Si nos traz questionamen-
tos profundos sobre a crise planetária que esta-
mos vivendo, especialmente do ponto de vista 
da degradação socioambiental e da injustiça so-
cial. De uma forma ampla, estas questões são 
postas a todos nós, qualquer que seja a área de 
atuação. Neste sentido, estes questionamentos 
são transdisciplinares e, cada vez mais - e a 
pandemia escancara muitas dimensões desta 
desigualdade social - é preciso uma discus-
são ética e filosófica sobre a crise planetária, e 
ninguém melhor que o Padre Josafá, profundo 
conhecedor da Encíclica, para nos provocar no 
encerramento deste ciclo de debates.

CONVIDADOS E TEMAS DAS EDIÇÕES ANTERIORES

  Julho
14  Caitlin Mulholland: Lei Proteção Geral de Dados
21 Francisco de Guimaraens convida Adriano Pilatti: A Seguridade Social e o 
Sistema Único de Saúde: da Assembleia Nacional Constituinte à pandemia
28 Caitlin Mulholland convida Paula Moura: A proteção do participante de 
ensaios clínicos

  Agosto
4 Marcelo Trindade convida Gustavo Franco: A moeda e a lei
11 Pedro Paulo Salles convida Pedro Paulo Cristofaro: A advocacia e a liberdade
18 Fábio Leite convida André Gustavo Corrêa de Andrade: Liberdade de 
expressão e discurso de ódio
25 Adriana Cruz convida Vitor Almeida: Direito à honra e as liberdades 
comunicativas: ponderações à luz dos direitos penal e civil

  Setembro
1 Daniela Vargas convida Nadia de Araujo:  Circulação internacional de 
pessoas e a soberania do Estado em tempos de pandemia
8 Virgínia T. Guimarães convida Luiz Eloy Terena: Direito e desenvolvimento: as 
ameaças atuais aos direitos dos povos indígenas
15 João Batista Berthier convida José Nascimento: Trabalho e pandemia
22 Thula Pires convida Mariah Rafaela Silva: Código de ameaça: trans; classe 
de risco: preta

  Outubro
6 Ronaldo Cramer, convida Alexandre Freire:  Metodologia decisória das Cortes 
Superiores depois do novo CPC
13 Breno Melaragno convida Carlos Raymundo Cardoso: Cadeia resolve?
20 Carlos Bechara convida João Rafael Gândara: A reforma tributária em pauta
27 Carolina Campos Melo convida Paulo Abrão: Pandemia e direitos humanos 
nas Américas

  Novembro
10 Samantha Pelajo convida Caio Machado: “Mediação empresarial”
17 Marianna Montebelo convida Rodrigo Mascarenhas: Dilemas do controle público
24 Edição especial de encerramento: Padre Josafá Carlos de Siqueira, S.J.: 
Laudato Sí

Caitlin Sampaio Mulholland

Virgínia Totti
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TERÇA-FEIRA 24

SEGUNDA-FEIRA 23
QUARTA-FEIRA 25

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS | RODAS DE CONVERSA

14h. Palestra. Tema: O desafio da Interseccionalidade nas políticas públi-
cas - A Lei do Espaço Coruja de Marielle Franco. Palestrantes: Pamella 
Passos, Amanda Mendonça e professor Antônio Pele (PUC-Rio). Organi-
zação: Departamento de Direito. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Roda de Conversa. Tema: O “belo risco” do ensino de história frente 
aos medos do Movimento Escola Sem Partido e A História Pisando em Ovos 
ou sobre como digerir o passado recente da história do Brasil. Palestran-
tes: professor João Carlos Escosteguy (IFRJ) e Leandro Rosetti de Almeida 
(doutorando pela Uerj). Organização: Departamento de História. Acesse.

19h. Encontro on-line. Tema: Lançamento do Glossário Colaborativo 
sobre Negócios de Impacto Socioambiental. Organização: Coordenação 
Central de Extensão (CCE). Acesse.

19h. Retiro do Advento e Natal Partilhas. Tema: Apresentação da pro-
posta, da equipe e do método inaciano de oração. Participante: padre 
Luís Renato Carvalho de Oliveira, S.J. Organização: Centro Loyola de Fé e 
Cultura PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

20h. Roda de Conversa Novembro Azul. Tema: Narciso e suas lendas psi-
copatológicas. Palestrantes:  Samuel Cruz (psicanalista), Júlio Rodrigues 
(doutor em Psicologia Social), Patrícia Barros (psicanalista) e professora 
Sonia Medina (PUC-Rio). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

9h. Palestra. Tema: Empreendendo no Marketing Esportivo e O direito espor-
tivo no negócio do eSport. Palestrantes: Matheus Melgaço (sócio da eCBF 
School), Daniel Fernandes (fundador da eCBF School) e Ricardo Miguel (juiz). 
Mediador: professor Luiz Léo (Departamento de Comunicação). Organização: 
Departamento de Comunicação. Zoom ID: 99307230141 senha: 194351.

11h. Aula aberta. Disciplina Mídias Locais. Palestrante: professor e cientista 
político Iran Carvalho (Rádio Cultura do Nordeste). Organização: professora 
Lilian Saback (Coordenadora do Projeto Comunicar e Assessora de Comuni-
cação da Reitoria). Acesse.

15h. Live. Tema: Política Nacional de Biocombustíveis – Renovabio. Pa-
lestrantes: professores Márcio Thomé, Frances Blank e Allan Comarck. 
Organização: CTC e BRASILCOM. Acesse.

10h30. Seminário. Tema: Albert Camus - um pensador para o Século XXI. 
Palestrantes: Rafael de Castro Lins (doutorando em Ciência da Religião 
pela UFJF) e professora Maria Clara Lucchetti (Departamento de Teolo-
gia). Mediador: Lindoberg Campos (doutor em Letras pela PUC-Rio). Or-
ganização: Departamento de Teologia e CTCH. Acesse.

14h. Seminário de Negócios de Impacto Social e Ambiental. Tema: Políti-
cas, métricas e responsabilidade social. Instituições confirmadas: Faperj, 
Sistema B Brasil, Enimpacto, Lab de Inovação Financeira, BNDES, Global 
Reporting Iniative, Sebrae e Move Social. Organização: ECOA PUC-Rio. 
Para se inscrever, clique aqui.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Vidas negras importam. Palestrante: 
Irmã Renata Pereira (Congregação Paulinas). Mediadora: Irmã Heloísa 
Helena Bento (Congregação das Irmãs de Notre Dame). Organização: Cá-
tedra Carlo Maria Martini – CTCH. Acesse. ID da reunião: 979 4295 6434. 
Senha de acesso: 133522.

17h. Psicologia Com@Vida. Tema: Contribuições da psicologia, neurociên-
cia e coaching para as organizações. Palestrante: Marta Bolshaw (psicóloga). 
Organização: Departamento de Psicologia. Para se inscrever, clique aqui.

19h30. Direito em Debate. Tema: Encíclica Papal Laudato Si’. Palestrante: 
Padre Josafá Carlos de Siqueira, S.J. (Reitor da PUC-Rio). Organização: 
Departamento de Direito. Para se inscrever, clique aqui.

ODS
Agenda 2030
Sociedades pacíficas

https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwkdemrqTItHtYpHVWZ9UikzDkfigVIondp
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcscuqsqDwiHNVID7xHR4-ayzvys5Vy7oST
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=lancamento-do-glossario-colaborativo-sobre-negocios-de-impacto-socioambiental&nInst=cce
http://www.centroloyola.puc-rio.br/espiritualidade/retiro-de-preparacao-para-o-natal-natal-da-esperanca/
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-novembro-azul-(traco)-narciso-e-suas-lendas-psicopatologicas&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/98725520066?pwd=TFJGb0RIUWg1UDVYOWZVakswVndVZz09
https://www.youtube.com/channel/UCPkEiozzuQMhCu_dfnN50xA
https://puc-rio.zoom.us/j/99259948485?pwd=MEpwK3c5UzBzN2NPWTAwMDZ4UFFXQT09#success
https://puc-rio.zoom.us/webinar/register/WN_GQ-5viJETO-yLeN3K7cdsQ
https://puc-rio.zoom.us/j/97942956434?pwd=eldoSWd6aG9HMXc1WmRiVzdmeXJXZz09
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/906
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcsc-yprTIuHtGRRAWYqiuRkYg84i2Prmkp
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CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE

Cor e Estampa: práticas para trabalhar cores na 
estamparia a metro
Data: 12 de janeiro a 2 de fevereiro de 2021
Aulas: Terças, quintas e sábados, das 8h às 12h
Valor: Poderá ser pago em quatro parcelas de R$ 235 

Cinema e Pintura
Data: 13 de janeiro a 17 de março 2021 
Aulas: Segundas e quartas-feiras, das 20h às 22h. 
Valor: Três parcelas de R$ 393 

Programa de Capacitação em Projetos Inovadores 
e Empreendedores
Data: 19 de março a 21 de setembro 2021 
Aulas: Sextas-feiras e sábados, das 8h às 10h
Valor: Sete parcelas de R$ 724

Logística do Comércio Exterior Brasileiro
Data: 13 de janeiro a 24 de fevereiro 2021 
Aulas: Quartas-feiras, das 10h às 12h
Valor: R$ 505 no ato da matrícula

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

SEXTA-FEIRA 27

QUINTA-FEIRA 26
10h30. Seminário. Tema: Albert Camus - um pensador para o século 
XXI. Palestrantes: professores Emanuel Nunes (Universidade Federal do 
Ceará) e Paulo Fernando Carneiro (Departamento de Teologia). Mediador: 
Fernando Barcellos (mestrando em Teologia). Organização: Departamen-
to de Teologia e CTCH. Acesse.

12h. Webinar. Tema: Blockchain Oil&Gas. Palestrante: Munneeb Shah 
(head de Trade, Supply Chain e Energy Industry Business Units na R3). 
Organização: ECOA PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

14h. Seminário. Tema: Logística e Supply Chain. Palestrantes: Adriano 
Levi (gerente executivo de logística da Petrobras) e professor Antônio Már-
cio Thomé (PUC-Rio). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

14h. Seminário de Negócios de Impacto Social e Ambiental. Tema: Po-
líticas, métricas e responsabilidade social. Instituições confirmadas: FA-
PERJ, Oi Futuro, Asplande, Hortifruti, Instituto Neoenergia, ICE, SITAWI 
Finanças do Bem, Instituto Ekloos e Sebrae. Organização: ECOA PUC-Rio. 
Para se inscrever, clique aqui.

10h. Live. Tema: A palavra de Deus na Liturgia da Igreja. Convidado: padre 
Fábio Siqueira (doutor em Teologia Bíblica). Organização: Departamento 
de Teologia. Links: YouTube: @teodistPUCRio (Teologia a Distância PUC-
-Rio), Facebook: @TeologiaPucRio / @teodist_pucrio, Instagram: @
teologia_puc_rio.

14h. Seminário. Tema: Logística e Supply Chain. Palestrantes: professo-
res Antônio Marcio Thomé e Adriana Leiras (Departamento de Engenharia 
Industrial). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

14h. Seminário de Negócios de Impacto Social e Ambiental. Tema: Po-
líticas, métricas e responsabilidade social. Instituições confirmadas: 
Whywaste BR; Alghorit; Visão do Bem; Josefinas Colab & Espaço Cultu-
ral; Bell Lima Joias e Acessórios de Impacto; Estante Mágica; Workay e 
Greenliving. Organização: ECOA PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

15h. Live. Jornadas de Teologia Pastoral. Tema: Perspectivas para o pós-
-pandemia. Palestrantes: professor Welder Lancieri, padre Janison de Sá 
e Natasha Ribeiro (pesquisadora). Link: YouTube: @teodistPUCRio (Teo-
logia a Distância PUC-Rio), Facebook: @TeologiaPucRio / @teodist_pu-
crio, Instagram: @teologia_puc_rio.

16h. Café com a Pós-graduação. Tema: Motivação e emoções acadêmi-
cas. Mediação: Silvia Brilhante. Organização: RAE. Acesse. ID da reunião: 
921 9931 0071. Senha de acesso: Cafepos

18h. Workshop. Tema: Mindfulness - Arte de viver e modo de ser em tempos 
de grandes desafios. Palestrante: professora Regina Montedonio (PUC-Rio). 
Organização: CACC. Inscrições pelo e-mail reginamontedonio@gmail.com.

17h30. Seminário Religião e Ciência. Tema: Florestas concretas, pessoas 
invisíveis. Palestrante: professor Rogério Ribeiro (Departamento de Geo-
grafia e Meio Ambiente). Para se inscrever, clique aqui.

QUARTA-FEIRA 25

ODS
Agenda 2030
Juntos podemos 
melhorar o futuro
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A vida merece ser louvada.
Casa comum, todo cuidado é pouco.

Laudato Si’ 5 Anos

Fazer a diferença é combater
a violência contra a mulher

O Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher lembra da necessidade de denunciarmos casos
de agressões, físicos ou psicológicos. A data também discute o problema estrutural sofrido pelo feminino.

Maria da Penha é ícone na luta contra esta realidade. Ela é uma voz para mais de129 mil mulheres vítimas de
agressões nos últimos dez anos. Não se cale. Vamos lutar contra o feminicídio.
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XVII SEMINÁRIO LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN

Quinta-feira, 26: 14h. Abertura. Palestrante: professor Antônio Márcio 
Tavares Thomé (Coordenador Mestrado Profissional em Logística), Adria-
no Campus Levi (Gerente Executivo da área de Desenvolvimento de Ne-
gócios em Logística/Petrobras). 14h20. Opções reais aplicadas a opor-
tunidade de investimentos no refino. Palestrante: Carolina Lopes. 14h40. 
Meta heurística para problemas de roteamento de estoque marítimo de 
múltiplos produtos. Palestrante: Nathalie Sanghikian. 15h. Simulação 
aplicada na logística de formação de carga de derivado de petróleo para 
embarque marítimo. Palestrante:  Marina Weil.

Sexta-feira, 27: 14h. S&OP aplicado a uma indústria com modelo de 
produção ETO: um guia prático de implementação. Palestrante: Lucia-
na de Oliveira Pedra Romão. 14h20. A logística da Força Aérea Brasilei-
ra em resposta a desastres: o caso da operação Acolhida. Palestrante: 
Mayara Soares. 14h40. Uma abordagem estocástica para a otimização 
da programação de voos offshore. Palestrante: Yan Bastos. 15h. Fatores 
Críticos de Sucesso dos Sistemas de Medição de Desempenho - Estudo 
de Caso de Diferentes Iniciativas Aplicadas em Uma Única Empresa. Pa-
lestrante: Patrícia Renata C. de Mendonça. 15h20. Prêmio 2020 de me-
lhor dissertação do Mestrado Profissional em Logística. Professor José 
Eugênio Leal. Palestrantes: professores Márcio Thomé e Adriana Leiras 
(Departamento de Engenharia Industrial).

Transmitido pela plataforma zoom e no canal da CCE pelo YouTube. 
Para se inscrever, clique aqui.

Bolsa de Doutorado
O Departamento de Química oferece uma bolsa de doutorado do CNPq, 
no valor de R$ 2.200, em parceria com uma empresa multinacional, para 
desenvolvimento de um projeto na área de reologia de silicone. Os inte-
ressados nesta vaga precisam entrar em contato com o professor André 
Pimentel, no e-mail a_pimentel@puc-rio.br, para obter informações so-
bre o projeto e processo. A pós-graduação em Química é gratuita, e os 
alunos podem ter bolsas CAPES, CNPq, FAPERJ. As linhas de pesquisa 
são: Métodos Analíticos e Qualidade Metrológica; Fármacos e Interações 
Químico-Biológicas; Energia, Meio Ambiente e Ciências do Mar e Nanoci-
ências, Interfaces e Coloides. Para mais informações, clique aqui.

Pós-Graduação CTC
Cinco programas de pós-graduação do Centro Técnico Científico da PUC-
-Rio (CTC/PUC-Rio) estão com inscrições abertas para mestrado e dou-
torado stricto sensu. As aulas começam no primeiro semestre de 2021. 
Não há taxa de inscrição para os programas. Para mais informações so-
bre cada programa, basta clicar nos links abaixo:  

Engenharia Civil - Inscrições até 30 de novembro

Engenharia Elétrica - Inscrições até 29 de novembro

Matemática - Inscrições até 30 de novembro  

Metrologia (apenas Mestrado) - Inscrições até 30 de novembro  

Química - Inscrições até 10 de dezembro

http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=xvii-seminario-logistica-e-supply-chain&nInst=cce
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg/download/editais/mestrado_doutorado_quimica.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.civ.puc-rio.br%2Fapresentacao%2F&data=04%7C01%7C%7C739e2322a5f8423f92bd08d88c06767a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637413306665797418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jnN%2BgLfr3Pr%2Fj7cn2hxyjbD1bFVoeSvCW0Eu9KJ0Jp4%3D&reserved=0
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mat.puc-rio.br%2Fposgraduacao.htm&data=04%7C01%7C%7C739e2322a5f8423f92bd08d88c06767a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637413306665807411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=scHkE10Udzz1zizKF3dbMFx%2BKfRcXgviUPQWgksgpLI%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.puc-rio.br%2Fensinopesq%2Fccpg%2Fdownload%2Feditais%2Fmestrado_doutorado_quimica.pdf&data=04%7C01%7C%7C739e2322a5f8423f92bd08d88c06767a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637413306665817406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N9lI4teGcBqV7GDbKg18I%2FgFOlTcD26Dqg%2FemAX4oi8%3D&reserved=0
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