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30 DE NOVEMBRO DE 2020

CALENDÁRIO 
DO ADVENTO

Começa na sexta-feira, 4, o ciclo de palestras sobre Trans-
torno do Espectro Autista, organizado pelo Departamento 
de Psicologia e CCE. O encontro reúne psicólogos, neuro-
logistas e fonoaudiólogos para debater o tema ao longo do 
mês de dezembro. Ao todo, serão sete palestras. O primei-
ro debate abordará os Sinais precoces do Transtorno do 
Espectro Autista e a palestrante será a psicóloga Mariana 
Seize. Os próximos encontros ocorrerão nos dias 7, 9, 11, 
14, 16 e 18 de dezembro. Para se inscrever, clique aqui.

Transtorno do
Espectro Autista

FORMATURAS 2020.2

A votação para eleger homenage-
ados e participantes do cerimonial 
da formatura on-line de 2020.2 
será feita por meio de um formu-
lário eletrônico, específico para 
cada turma. Os formandos têm de 
terça-feira, dia 1º, até o dia 8 para 
votar pelo site www.puc-rio.br/for-
matura. Cada aluno só poderá vo-
tar uma vez e não será permitido 
trocar o voto.

Livro Brasil nas eleições
Nesta quarta-feira, 2, às 13h, o 
Departamento de Ciências Sociais 
e o Núcleo de Estudos sobre Fe-
deralismo, Política e Desenvol-
vimento (NUFEPD) promovem o 
lançamento do livro Brasil nas 
Eleições 2018: Mudanças, Con-
tinuidades e Novos Desafios. Os 
autores, professores Eduardo 
Raposo (PUC-Rio), Vítor Sandes 
(UFPI), Washington Bonfim (UFPI) 
e o doutorando Gabriel Rezende 
(PUC-Rio), participarão de uma 
mesa-redonda. O debate será 
mediado pelo professor Ricardo 
Ismael, do Departamento de Ci-
ências Sociais. Para se inscrever, 
clique aqui.

Rio Oil & Gas
Começa na terça-feira, 1º, a Con-
ferência Rio Oil & Gas. No forma-
to on-line, as palestras vão até 
quinta-feira, 3. Neste ano, a orga-
nização do encontro concedeu 45 
inscrições gratuitas para os alunos 
de graduação da PUC-Rio dos cur-
sos de Engenharia e Direito. Para 
se inscrever, clique aqui.

DoaPUC
O DoaPUC arrecada, até o dia 
14, ajuda financeira para a Casa 
Maternal Mello Mattos, institui-
ção de educação filantrópica que 
auxilia 128 crianças. Contribui-
ções serão aceitas por meio de 
transferência ou depósito para: 
Banco Bradesco; Agência: 1444-
3; Conta corrente: 42819-1; CNPJ 
-33.727.009/0001-58.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
(Re)Descobrindo o Continente Africano
Data: 26 de janeiro a 23 de fevereiro de 2021
Aulas: Terças-feiras, das 18h às 20h
Valor: R$ 355 no ato da matrícula

Transcinema: Cinema, Pintura e Arte Contemporânea
Data: 4 de fevereiro a 13 de abril de 2021
Aulas: Terças e quintas-feiras, das 20h às 22h
Valor: Três parcelas de R$ 398

Análise Científica da Comunicação não Verbal
Data: 13 de março a 15 de maio de 2021
Aulas: Sábados, das 14h às 18h
Valor: Três parcelas de R$ 299

Aspectos Jurídicos da Herança Digital
Data: 17 a 31 de março de 2021
Aulas: Quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: R$ 694 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

CAMPANHA BRINCAR É SONHAR
A Pastoral Universitária Anchieta e a Arquidiocese do Rio de Janeiro orga-
nizam a campanha de Natal Brincar é Sonhar para compra de brinquedos 
que serão entregues a 400 crianças. A iniciativa tem o apoio de departa-
mentos e unidades da Universidade.  Serão beneficiadas crianças das lo-
calidades atendidas pelo convênio da PUC-Rio com a Arquidiocese do Rio 
de Janeiro e do projeto UNICOM, da Vice-Reitoria Comunitária: Complexo 
da Maré/Kelson, Parque da Cidade, Rocinha, Campinho – Campo Grande. 
Depósitos: Banco Bradesco; Agência 0814-1; Conta corrente 74186-8; 
CNPJ 34.267.971/0001-14. Favorecido: Caritas/Vicariato para Caridade 
Social. Para que a doação seja identificada é necessário acrescentar 
R$ 0,25, por exemplo: R$200,25. Para mais informações, clique aqui.

O Programa Equilibrium elaborou 
o Calendário do Advento - Culti-
vando a Gentileza no Dia a Dia. 
O tempo do Advento começou 
domingo, 29, e termina dia 24 de 
dezembro, véspera de Natal, e re-
presenta o tempo de espera e de 
esperança para a chegada de Cris-
to. A proposta é proporcionar um 
momento de felicidade individual 
que possa ser compartilhada com 
outras pessoas e, com isto, me-
lhorar a saúde física e mental de 
cada um. Para obter o calendário, 
o interessado deve solicitar pelo 
e-mail: equibriumvrc@puc-rio.br. 
Instagram: @equilibrium.pucrio.

ALUNOS EMPREENDEDORES
A PUC-Rio promove uma campa-
nha de divulgação das atividades 
de alunos empreendedores. Os 
projetos serão publicados sema-
nalmente 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, infor-
mações de contato (redes sociais, 
telefone, site, e-mail) e o logoti-
po da empresa com pelo menos 
600x600 px.

Centro Loyola de Fé e Cultura
Curso: A Espiritualidade do Ad-
vento e do Natal. Data: 1º a 10 de 
dezembro. Aulas: Terças e quintas-
-feiras, das 19h às 21h. Valor: R$ 
70 e R$ 50 para alunos de gradua-
ção, religiosas, religiosos e padres. 
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/folder?nCurso=ciclo-de-palestras:-transtorno-do-espectro-autista&nInst=cce
http://www.puc-rio.br/formatura
http://www.puc-rio.br/formatura
https://puc-rio.zoom.us/j/94141075788?pwd=c0p2QjJxOHh2d29uWkNZYWFQUXptUT09#success
https://www.riooilgas.com.br/digital/?utm_source=redes&utm_medium=card&utm_campaign=ROG_Fase1_Apoiomidia
https://bit.ly/3maEdog
https://bit.ly/36asKzr
https://bit.ly/2V4vYhJ
https://bit.ly/2JdL8OQ
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
http://www.pastoraluniversitaria.puc-rio.br/2020/11/13/campanha-de-natal/
http://www.instagram.com/equilibrium.pucrio
http://www.centroloyola.puc-rio.br/cursos/a-espiritualidade-do-advento-e-do-natal/
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Campanha de Natal Brincar é 
Sonhar mobiliza comunidade
PUC-Rio

Coordenador da Pastoral 
Universitária Anchieta da PUC-Rio, 
padre José Abel de Sousa conta 
detalhes sobre a participação da 
comunidade PUC-Rio na campanha 
de Natal Brincar é Sonhar, realizada 
em conjunto com a Arquidiocese 
do Rio de Janeiro. É possível doar 
valores via SGU ou por meio de 
depósito bancário em uma conta 
cedida pelo Vicariato para Caridade 
Social da Arquidiocese do Rio. 
Padre Abel enfatiza que, para 
doações nesta conta bancária, é 
necessário acrescentar 0,25 ao 
valor original para que a doação 
possa ser identificada. Por 
exemplo, se o valor for R$ 200,00, 
deve-se depositar R$ 200,25. O 
Coordenador da Pastoral deseja 
que, além de levar alegria às 
crianças, a campanha sirva para 
estimular a reflexão em período de 
Natal e que desperte um espírito de 
solidariedade, de justiça social, de 
fraternidade.

Campo Grande, portanto, mais do que instituições, 
de maneira formal e oficial, tem havido adesões de 
pessoas desejosas por fazer o bem. É impossível 
citar nomes, porque alguns preferem permanecer 
no anonimato, e, também, certamente seria difícil 
citar todos. A lista, felizmente, já é longa e há espa-
ço para crescer ainda mais.
 
Como funcionará a campanha? Como as pesso-
as podem contribuir?
Devido ao contexto do agravamento da pandemia, 
optamos por priorizar as doações em transferên-
cia ou depósito bancário. Para contribuições de 
departamentos e unidades ou pessoas da PUC-
-Rio com a acesso ao SGU, as doações pode-
rão ser feitas via SGU na meta/fase: 0820.00.00 
- Campanhas Div. Pastoral Universitária - Centro 
de custo: Div. Pastoral Universitária. Outra opção 
é via depósito bancário em uma conta cedida 
pelo Vicariato para Caridade Social da Arquidio-
cese do Rio: Banco Bradesco Agência: 0814-1, 
C/C: 74186-8 - CNPJ: 34.267.971/0001-14. 
Para doações nesta conta bancária, pedimos que 
acrescente R$ 0,25. Ex: 200,25. Caso a pessoa 
tenha em casa brinquedos usados, desde que em 
perfeito estado de conservação, eles podem ser 
entregues no Espaço Francisco, na Rua Marquês 
de São Vicente, 389, ao lado do IOPUC. 
 
Quem serão os beneficiados com esta cam-
panha?
Como diz o adágio popular “faz bem fazer o bem” 
ou  como diz a Sagrada Escritura, “Há mais alegria 
em doar do que em receber” (At 20,35), portanto, 
os primeiros beneficiados somos todos nós que 
estamos envolvidos de algum modo na campa-
nha, não apenas quem está à frente, mas, cada 
pessoa que doa algum valor financeiro. Até aque-
les que se doam, gastando parte do seu tempo 
em prol de fazer uma criança feliz. Não há dúvida 
de que são todos beneficiados. Os destinatários 
da campanha são crianças moradoras em primei-
ro lugar do Parque da Cidade, da Rocinha, por es-
tarem situadas nas redondezas da PUC-Rio, mas 
vamos contemplar também a Kelson’s e Campo 
Grande, duas regiões bastante necessitadas e nas 
quais há vários funcionários, inclusive terceiriza-
dos da PUC-Rio. Há também diversos estudantes 
da PUC-Rio em todas estas localidades.

Como foram selecionadas as comunidades que 
receberão as doações?
No caso da Rocinha e do Parque da Cidade, um 

ENTREVISTA
PADRE JOSÉ ABEL DE SOUSA

primeiro critério foi a proximidade física com a  
PUC-Rio, mas, um outro critério que vale igual-
mente para a favela da Kelson’s e Campo Grande 
é a articulação de diversos setores da PUC-Rio 
com estes lugares desenvolvendo atividades de 
voluntariado e de extensão universitária nas mais 
diversas modalidades. Há um convênio assinado 
há pouco tempo entre a PUC-Rio e o Vicariato 
para a Caridade Social da Arquidiocese, e as ati-
vidades e ações deste convênio também estão 
contribuindo não apenas para a escolha, como 
também para a organização e a preparação para 
a distribuição dos brinquedos nestas localidades.
 
Há diferença entre esta campanha realizada na 
pandemia e as anteriores?
Constatamos que sim, pois, se a pandemia por 
um lado aumentou a crise financeira para as 
pessoas mais pobres, para os trabalhadores in-
formais, por outro lado, a mesma pandemia evi-
denciou uma situação de miserabilidade existente 
já bem antes. Acreditamos, e inclusive já consta-
tamos, que muitas pessoas têm cada vez mais se 
dado conta de que solidariedade não se resume a 
doar um pouquinho daquilo que sobra. Sobretudo, 
esta campanha almeja suscitar na comunidade da 
PUC-Rio a consciência de que não podemos mais 
achar normal que enquanto uns vivem na osten-
tação e no luxo, outros vivem literalmente no e do 
lixo. Concretamente, somos todos chamados a 
abrir mão de gastos supérfluos em favor de quem 
encontra-se privado do básico. Acreditamos que 
uma campanha como esta poderá ser muito edu-
cativa e fazer bem a todos nós. Em resumo, que-
remos em primeiro lugar entregar brinquedos para 
as crianças, mas sonhamos que esta oferta seja 
apenas um início de um espírito de solidariedade, 
de justiça social, uma consciência de que somos 
chamados à fraternidade, como bem lembra o 
Papa Francisco na sua mais recente encíclica 
“Fratelli tutti”. Esta campanha de Natal realizada 
no contexto da pandemia nos convida a festivida-
des natalinas mais sóbrias, promovidas com um 
coração mais generoso.

Qual o grande lema que move a realização da 
campanha de Natal Brincar é Sonhar?
Trata-se de uma iniciativa solidária, que partiu de 
um pequeno grupo de pessoas da PUC-Rio com 
o intuito de levar um pouco de alegria às crian-
ças já tão sofridas devido aos sucessivos des-
-governos na cidade, no estado e no país. A crise 
financeira e o desemprego, como se sabe, neste 
ano, foram ainda mais agravados por causa da 
pandemia da Covid-19. 
 
Quais as instituições que abraçaram o projeto e 
como se reuniram em torno deste objetivo?
A ideia surgiu de um diálogo entre membros da 
Vice-Reitoria de Desenvolvimento, da Pastoral 
Universitária Anchieta e, aos poucos, foi ganhan-
do adesões e apoios de diversos membros da 
Vice-Reitoria Comunitária, de representantes do 
Vicariato para Caridade Social da Arquidiocese do 
Rio, de vários estudantes da PUC-Rio, do Grupo 
Francisco. A partir daí, iniciamos um diálogo com 
membros de associações diversas do Parque 
da Cidade, da Rocinha, da Kelson’s, na Penha, e 
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TERÇA-FEIRA 1

SEGUNDA-FEIRA 30

QUARTA-FEIRA 2

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS | RODAS DE CONVERSA

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.

SEXTA-FEIRA 4

QUINTA-FEIRA 3

20h. Roda de Conversa - Novembro Azul. Tema: Totem e Tabu - sorori-
dade e machismo. Palestrantes: Patrícia Barros (psicóloga), Samuel Cruz 
(psicanalista), Júlio Rodrigues (doutor em Psicologia Social) e professora 
Sonia Medina (CCE). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

13h. Aula aberta de Cultura Religiosa. Tema: Francisco de Assis e o Sultão 
Malek-Al-Kamil. O que aprendemos 800 anos depois deste encontro? Pa-
lestrantes: Sheikh Jihad Hammadeh, Frei Sandro Roberto e Diácono Nelson 
Águia. Mediador: professor Claudio Jacinto (Departamento de Teologia). 
Organização: Departamento de Teologia. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Psicologia Com@Vida. Tema: Psicopatologia e literatura - o delírio 
de ciúme de Bentinho em Dom Casmurro. Palestrante: professora Elie 
Cheniaux (UERJ). Organização: Departamento de Psicologia. Para se ins-
crever, clique aqui.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Quino e Mafalda. Palestrante: professor 
Carlos Caldas (PUC-Minas). Mediador: Flavio de Paula (Franciscano se-
cular, bacharel em Música e graduando em Teologia na PUC-Rio). Orga-
nização: CTCH. Acesse.

18h30. Aula aberta da pós-graduação em Paisagismo Ecológico. Tema: Ol-
msted e McHarg, pioneiros do plano e projeto de paisagens. Palestrante: Lu-
ciana Schenk (arquiteta). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

13h. Mesa-redonda. Tema: Lançamento do livro Brasil nas Eleições 
2018: Mudanças, Continuidades e Novos Desafios. Palestrantes: profes-
sores Eduardo Raposo (Departamento de Ciências Sociais), Vítor Sandes 
(UFPI), Washington Bonfim (UFPI) e Gabriel Rezende (doutorando pela 
PUC-Rio). Mediador: professor Ricardo Ismael (Departamento de Ciên-
cias Sociais). Organização: Departamento de Ciências Sociais. Acesse.

17h. Encontro pedagógico de professores da PUC-Rio. Tema: Trocas de 
experiências e perspectivas para 2021. Convidada: professora Daniela 
Vargas (Coordenadora Central de Graduação). Organização:  RAD - Rede 
de Apoio ao Docente. Para se inscrever, clique aqui.

18h30. Palestra. Tema: Acessando o mercado de capitais norte-ameri-
cano - Novos caminhos e regulações. Palestrantes:  Alexandre Ibrahim 
(head of international capital markets for NYSE) e Manuel Garciadiaz (só-
cio da Davis Polk & Wardwell). Mediadores: professores José Marcos 
Treiger e Luiz Brandão (IAG PUC-Rio) e Luciana Paulo (consultora em 
mercado de capitais). Organização: IAG. Para se inscrever, clique aqui.

14h. Seminário Hannah Arendt - ontem e hoje. Tema: Hannah Arendt 
hoje? Um clássico? Palestrante: professora Ellen Spielmann (Universi-
dade Tecnológica de Dresden). Organização: Departamento de História. 
Inscrições pelo e-mail irbaec@rb.gov.br.

15h. Webinar. Tema: Financiamento à pesquisa e avaliação em ciências 
humanas no Brasil hoje. Participantes:  Ângelo Ricardo, Cláudio de Olivei-
ra, Luciana Mourão, Nythamar Hilario e Wilson Ribeiro (pesquisadores). 
Organização: CTCH.

18h. Ciclo de Palestras: Transtorno do espectro autista. Tema: Sinais 
precoces do Transtorno do Espectro Autista. Palestrante: Mariana de Mi-
randa Seize (Coordenadora acadêmica da especialização Transtorno do 
Espectro Autista: intervenção em múltiplos contextos pela CCE PUC-Rio. 
Formação clínica nos instrumentos ADOS-2 e ADI-R para avaliação do 
Transtorno do Espectro Autista). Organização: Departamento de Psicolo-
gia e CCE. Para se inscrever, clique aqui.

SÁBADO 5
14h. Webinar. Tema: A gestão em Geriatria e Gerontologia - importância 
e benefícios. Palestrantes: professores Ana Paula Neves (CCE PUC-Rio), 
Fabrícia de Farias (UFRRJ), Virgílio Garcia (CCE PUC-Rio), Izabel Men-
donça (CCE PUC-Rio) e Kylza Estrella (médica). Organização: CCE. Para 
se inscrever, clique aqui.

17h. Webinar. Lançamento dos e-books do prêmio CTCH de Teses Edição 
2019. Organização: Coordenação Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa. 
Via zoom. ID 916 3552 6138. Senha: 968208.

http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-novembro-azul-(traco)totem-e-tabu:-sororidade-e-machismo&nInst=cce
https://www.youtube.com/c/teodistPUCRio/videos
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwsdeqorDspHNVqnVI6A3NoJZnMmP65sdBj
https://puc-rio.zoom.us/j/98910532372?pwd=OHJQRExrRnBFbTgzMlEyS2REQjVzUT09#success
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta-da-pos-graduacao-em-paisagismo-ecologico-(traco)-olmsted-e-mcharg,-pioneiros-do-plano-e-projeto-de-paisagens&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/j/94141075788?pwd=c0p2QjJxOHh2d29uWkNZYWFQUXptUT09#success
https://puc-rio.zoom.us/j/93746532843?pwd=a1NSZlFyZDc3cXhqZDhDYW9XSDc5Zz09#success
https://conteudo.iag.puc-rio.br/l/34S955ABF1123
https://bit.ly/367uN7b
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=webinar-(traco)-a-gestao-em-geriatria-e-gerontologia:-importancia-e-beneficios&nInst=cce

