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14 DE DEZEMBRO DE 2020

Assembleia Universitária

NATAL PUC-RIO

A Assembléia Universitária da PUC-Rio será realizada na quinta-feira, 17, 
às 15h. Diante do distanciamento social imposto pela pandemia, A reu-
nião será realizada no formato virtual. O Reitor da PUC-Rio, padre Josafá 
Carlos de Siqueira, S.J., apresentará um balanço do ano letivo. A asses-
sora da Reitoria e coordenadora do Comunicar, professora Lilian Saback, 
do Departamento de Comunicação, será a mediadora. Acesse.

A missa de Natal da PUC-Rio será 
celebrada pelo reitor da Igreja do 
Sagrado Coração de Jesus, padre 
Alexandre Paciolli, no dia 22, às 
19h. Acesse aqui a transmissão.

Media Ecology
Em 2021, a PUC-Rio vai sediar, em 
formato on-line, a 22° Convenção 
Anual da Media Ecology Associa-
tion. O encontro vai ocorrer de 8 a 
11 de julho de 2021. É a primeira 
vez que o congresso será sediado 
por uma universidade do Hemisfério 
Sul. Além do Departamento de Co-
municação, também participam da 
comissão organizadora os Departa-
mentos de Educação, Filosofia e Le-
tras. O formato do congresso será 
aberto, serão aceitas submissões 
na forma das tradicionais apresen-
tações orais e mesas-redondas, e 
também de performances artísti-
cas, poesia, fotografia, shows, exi-
bição de filmes e outros produtos 
de comunicação. Alunos de todas 
as etapas da formação acadêmica - 
de estudantes de graduação a pós-
-doutores - poderão participar. As 
inscrições para a submissão de tra-
balhos estão abertas até o dia 15 de 
fevereiro de 2021. É preciso enviar 
título e resumo de 250 palavras, em 
inglês, para MEA2021Convention@
gmail.com. Os docentes e estudan-
tes da PUC-Rio estarão isentos da 
taxa de inscrição.

Vaga de Estágio
O Departamento de Medicina da 
PUC-Rio está com uma vaga de es-
tágio aberta para a equipe de comu-
nicação. O candidato trabalhará no 
regime home-office e precisa ter os 
seguintes pré-requisitos: ser antena-
do com o mundo digital, saber editar 
com o uso do Adobe Photoshop e 
do Adobe Premiere, ter disposição 
para aprender a produzir conteúdo 
e trabalhar com Comunicação e 
Marketing. Os currículos devem ser 
enviados até sexta-feira, 18, para o 
e-mail: milene.couras@puc-rio.br, 
com o assunto Vaga Comunicação. 

COOPERAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADES
Em parceria com mais sete universidades católicas internacionais, a 
PUC-Rio organiza, nesta quinta-feira, 17, o webinar Descobrindo a SA-
CRU - Strategic Alliance of Catholic Research Universities. A SACRU é 
uma aliança internacional de universidades católicas que busca fomentar 
a cooperação multilateral, partilhar boas práticas e desenvolver um mo-
delo de integração de pesquisa científica que seja competitivo e tenha 
impacto global. Haverá seis mesas de debate com reitores, professores 
e representantes das universidades. Na quinta, às 9h, o Coordenador da 
Central de Internacionalização da PUC-Rio, professor Danilo Souza Filho, 
do Departamento de Filosofia, participa da mesa As propostas da SACRU 
para professores, funcionários e estudantes. Informações: segreteriage-
nerale.rettorato@unicatt.it. Acesse.

ECOA
Atividade Complementar
A plataforma de vídeos educacio-
nais ECOA PUC-Rio (ecoa.puc-rio.
br) agora emite gratuitamente de-
clarações dos conteúdos assisti-
dos. Elas podem ser utilizadas por 
alunos para solicitar horas de Ati-
vidades Complementares, por co-
laboradores para cumprir horas de 
treinamento exigidas pela empresa 
e em diversas outras possibilidades 
que exijam este tipo de comprova-
ção. É preciso assistir, no mínimo 
75% do conteúdo para que a de-
claração fique disponível na página 
Declarações da plataforma (aces-
sível no menu do perfil - ícone do 
bonequinho do menu superior). As 
declarações disponíveis podem ser 
baixadas em PDF, com dados do 
requerente e do conteúdo, incluin-
do a carga horária. A coordenação 
de graduação do curso ou a área 
responsável da empresa podem 
validar a declaração utilizando o 
QR Code ou o código que estão 
impressos no documento. Cabe ex-
clusivamente a cada departamento 
avaliar o conteúdo, carga horária e 
validar o código dentro da platafor-
ma para aceitar as horas de ativida-
des complementares. Acesse.

Promoção da Saúde
O programa Promoção da Saúde 
na Pandemia, organizado pelo De-
partamento de Medicina da PUC-
-Rio, atende pacientes com proble-
mas decorrentes da pandemia, no 
Ambulatório São Lucas, na Gávea. 
Há consultas de Psiquiatria, Psi-
cologia, Fisioterapia, Clínica Geral, 
Nutrição, Fonoaudiologia e Serviço 
Social que podem ser agendadas 
pelos telefones (21) 3527-2501, 
(21) 99220-1002 ou pelo site do 
Departamento de Medicina.

Foto da Formatura
Os formandos que ainda não en-
viaram a foto da cerimônia de 
formatura têm até  domingo, 20, 
para encaminhar o material. As es-
pecificações da imagem e outras 
informações estão disponíveis no 
site www.puc-rio.br/formatura.

MENSAGEM DE NATAL

Nestes tempos difíceis de pandemia, quando procuramos nos 
proteger e limitar as nossas idas e vindas, fazemos a experiên-
cia existencial que podemos e devemos realizar muitas atividades, 
mesmo em nossos recantos domésticos. O confinamento tem nos 
ensinado a valorizar a família e os amigos, a partilhar nossos sen-
timentos com os que estão mais próximos de nós, a sobreviver 
com o essencial evitando o supérfluo, buscando formas criativas 
e inovadoras para um novo modo de ser e proceder.  

Neste NATAL, certamente faremos uma experiência distinta dos 
anos anteriores, quando as celebrações serão mais reduzidas e 
simplificadas, mais domésticas e menos aglomeradas, mais soli-
dárias e cheias de significados fraternos, mais cheias de fé e espe-
rança em dias melhores. Na simplicidade da família, recordaremos 
a singeleza do presépio, em que a luz da fé encherá mais nossos 
corações, trazendo a força necessária para enfrentar os desafios, a 
solidariedade com as vítimas da pandemia e a coragem para con-
tinuar caminhando com as asas do pertencimento que foram gera-
das pelo amor que todos nós temos pela PUC-Rio, sobretudo neste 
ano em que a nossa Universidade completa 80 anos de existência. 

Desejamos a todos vocês, que têm nos ajudado a encontrar saídas 
e soluções para romper as barreiras impostas pelas circunstân-
cias, um abençoado e santo NATAL. Que Jesus Cristo, o Verbo 
encarnado, seja sempre a luz que ilumina as nossas vidas, a fonte 
que nutre a nossa fé e a alegria que nos faz contemplar a vida na 
sua dimensão provisória e definitiva.

Padre Josafá Carlos de Siqueira, S.J. 
Reitor da PUC-Rio

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://puc-rio.zoom.us/j/98917442868?pwd=RTl2K1d4a2w1dmhTWVJTNnV5eGVMZz09
https://youtu.be/8woXJSepUIA
http://www.youtube.com/user/younicatt
http://ecoa.puc-rio.br
http://pucrio.tdsasistemas.com.br/PUCRIO/AgOnline/?entrar=1
http://pucrio.tdsasistemas.com.br/PUCRIO/AgOnline/?entrar=1
http://www.puc-rio.br/formatura
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Superação com inovação

E
ste ano foi um teste para toda a comuni-
dade PUC-Rio, e para o Comunicar não 
foi diferente. De um dia para o outro, 
transformamos nossas casas em locais 

de trabalho e aprendemos a coordenar nossos 
estagiários de longe. As coberturas jornalísticas, 
que eram feitas presencialmente, passaram a ser 
realizadas por zoom, e a criação de logomarcas 
e campanhas institucionais, antes pensadas em 
longas conversas face a face, foram idealizadas 
remotamente. O trabalho coletivo não parou, su-
peramos a distância com inovação.

A Agência.Com foi incansável na produção de 
soluções de comunicação. Foram 1.577 peças 
para diversos departamentos e unidades da 
Universidade. Entre os trabalhos destacamos a 
campanha comemorativa para os 80 anos, os 
lançamentos do novo curso de comunicação, 
Estudos de Mídia, a oficialização da PUC-Rio 
como sede da SDSN Brasil, reposicionamento 
da Educação Continuada, CCE, e todo o supor-
te dado às demandas da Reitoria.

A Assessoria de Imprensa da PUC-Rio se empe-
nhou na divulgação das pesquisas sobre a Co-
vid-19 produzidas pela comunidade acadêmica, 
assim como as ações positivas lideradas por 
professores, alunos e funcionários na tentativa 
de amenizar os problemas causados pelo novo 
coronavírus. No total, fizemos 600 atendimen-
tos à imprensa e registramos 13 mil inserções 
da Universidade em reportagens, tanto em veí-
culos de comunicação tradicionais – impresso, 
rádio e TV – quanto em mídias on-line.

Em 2020 nasceu o E agora?,  série de lives no 
canal da TV PUC-Rio, no YouTube, com o obje-
tivo inicial de discutir com professores, alunos 
e funcionários temas da Covid-19. A iniciativa, 
uma parceria com o ECOA PUC-Rio e a CCE, 
ampliou o debate para outras questões de inte-
resse da sociedade e rendeu este ano 18 pro-
gramas. Este trabalho contribuiu para que o ca-
nal da TV PUC no YouTube registrasse 365.749 
visualizações, 21 mil horas de exibição, 4,9 mil 
novos inscritos. No total, foram 40 horas de 
programação ao vivo, 35 lives e a exibição de 
74 reportagens e séries.  

O PUC Urgente Quarentena# termina o ano 
com 30 edições, totalmente vir tuais, com links 
para todas as atividades descritas no informa-

tivo. A novidade, lançada durante a pandemia, 
é enviada por e-mail semanalmente para cerca 
de 14 mil pessoas. Já está em fase de aper-
feiçoamento o APP PUC Urgente, disponível 
nas lojas de aplicativos Google e Apple, com 
lançamento oficial previsto para a primeira se-
mana de aulas.

Como parte da campanha de 80 anos da Uni-
versidade, o Jornal da PUC lançou um hotsite 
no qual foram publicadas reportagens espe-
ciais sobre os 27 departamentos da instituição. 
Os textos produzidos por nossos estagiários re-
lembram um pouco a história das unidades que 
compõem a PUC-Rio e mostram caminhos que 
poderão ser trilhados no futuro. Paralelamente 
a esta produção, as coberturas e reportagens 
sobre o dia a dia da Universidade continuaram, 
com publicação de 60 matérias dos mais diver-
sos assuntos do interesse da comunidade. 

A Rádio PUC lançou duas séries de podcasts 
que estão em andamento. A primeira, PUC 
Cast, em comemoração dos 80 anos da Univer-
sidade, apresenta quatro entrevistas com pro-
fessores que contam um pouco sobre as suas 
trajetórias na academia. Já a segunda, PUC 
Cast Serviços, é fruto de uma parceria com a 
Rádio Catedral e tem como objetivo a prestação 
de serviços. Já foram produzidos dez episódios 
em uma temporada que termina no próximo dia 
18. A Rádio produziu e publicou no site outras 
33 matérias de várias editorias.

O curso Cinema, Criação e Pensamento, minis-
trado gratuitamente pelo Núcleo de Comunica-
ção Comunitária, foi realizado remotamente e 
formou 17 alunos. Dois filmes dos alunos das 
turmas de 2017 e 2018 participaram do Festi-
val Cinema e Educação, em outubro de 2020, 
no Museu da República. E, a pedido do Centro 
Loyola de Fé e Cultura, mais um curso – O Ci-
nema e o Sagrado – já está sendo estruturado 
para o próximo ano.

Gostaríamos de agradecer a toda comunidade 
PUC-Rio pela permanente parceria e confiança. 
Desejamos que o próximo ano seja produtivo e 
que possamos nos encontrar pelos corredores 
e pilotis da Universidade.

Um abraço! 
Equipe Comunicar
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TERÇA-FEIRA 15

SEGUNDA-FEIRA 14

QUARTA-FEIRA 16

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA

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 18

QUINTA-FEIRA 17

18h. Ciclo de Palestras: Transtorno do Espectro Autista. Tema: Funcio-
namento cognitivo e o autismo: desafios e possibilidades na inclusão 
escolar. Palestrante: Carla Gikovate. Acesse.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Nossa Senhora de Guadalupe e a incultu-
ração da fé. Palestrante: professor Peter Casarella (Duke Divinity School). 
Mediador: Igor Bratch (graduando em Teologia pela PUC-Rio). Organiza-
ção: CTCH. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Psicologia Com@Vida. Tema: Em questão a liberdade. Palestrante: 
professora Tereza Erthal (PUC-Rio). Organização: Departamento de Psi-
cologia. Para se inscrever, clique aqui.

16h. Seminário. 5ª Jornada de Teoria Social da PUC-Rio. Tema: Erwing 
Goffman:um interacionista? Contexto, perspectiva analítica e legado para 
a sociologia contemporânea. Conferencista: professor Carlos Benedito 
Martins (UNB). Mediadora: Professora Maria Alice Rezende de Carvalho. 
(Departamento de Ciências Sociais) Organização: Departamento de Ciên-
cias Sociais. Acesse.

18h. Ciclo de Palestras: Transtorno do Espectro Autista. Tema: Estratégias 
comportamentais e restrição alimentar. Palestrante: Mariana Braido. Acesse.

15h. Assembleia Universitária. Palestrante: Reitor da PUC-Rio, padre Jo-
safá Carlos de Siqueira, S.J.. Mediadora: coordenadora do Comunicar e 
assessora da Reitoria, professora Lilian Saback (Departamento de Comu-
nicação). Organização: Reitoria da PUC-Rio. Acesse.

19h30. Aula aberta.  Curso o Telejornalismo e o Audiovisual Independen-
te. Tema: O dono da notícia. A experiência de um morador da Rocinha que 
persegue a notícia e a produção audiovisual com olhar próprio. O dia a 
dia, os assuntos de interesse, a prestação de serviço. A independência é 
possível? Palestrante: Edu Carvalho: (jornalista). Organização: CCE. Para 
se inscrever, clique aqui.

18h. Ciclo de Palestras: Transtorno do Espectro Autista. Tema: Modelo 
Denver de Intervenção Precoce. Palestrante: Carolina Salviano. Acesse.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Excel Avançado
Data: 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2021
Aulas: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 260

VBA para Excel
Data: 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2021
Aulas: Segundas e quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 560

Power BI
Data: 12 de janeiro a 2 de fevereiro de 2021
Aulas: Terças e quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: R$ 561 a ser pago no ato da matrícula

O Telejornalismo e o Audiovisual Independente
Data: 19 de janeiro a 23 de março de 2021
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 682

Aulas ao vivo transmitidas pela plataforma Zoom.

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

PROGRAMAS INSURTECH 
E IDEIAGLOBO
Estão abertas as inscrições 
para os Programas de Inovação 
Tecnológica Insurtech Innovation 
Program e IdeiaGlobo. Insurtech 
Innovation Program é um 
programa em parceria com a 
MAG Seguros e o IRB Brasil RE, 
em que alunos são desafiados 
a gerar soluções criativas 
para o mercado de seguros. O 
IdeiaGlobo é realizado em parceria 
com a Rede Globo, e representa 
uma excelente oportunidade 
de aprender na prática sobre 
inovação e tecnologias na área 
de mídia e entretenimento. Os 
aprovados receberão bolsa de 
estágio durante o programa. 
Alunos de graduação de qualquer 
área e de qualquer instituição de 
ensino superior do Brasil podem 
se candidatar nos sites www.
puc-rio.br/insurtech (até 3 de 
fevereiro) e www.puc-rio.br/
ideiaglobo (até 25 de janeiro). 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
EM SAÚDE
Na segunda-feira, dia 21, às 18h, 
haverá o webinar sobre o Acordo 
de Cooperação Internacional 
entre a Fiocruz e a Universidade 
de Aveiro para a implantação 
do Laboratório Binacional 
Brasil-Portugal para Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde 
(LBCTIS). Os palestrantes serão 
o Vice-Reitor para Cooperação 
Universidade-Sociedade 
da Universidade de Aveiro, 
professor João Filipe Calapez 
de Albuquerque Veloso, e os 
pesquisadores Carlos Eduardo de 
Andrade Lima da Rocha, David 
Nunes Resende e Marcelo Pelajo 
Machado. O coordenador do 
Núcleo de Pesquisa em Inovação 
(MAGIS), professor Fábio de 
Oliveira Paula, do IAG - Escola 
de Negócios, será o mediador. 
Acesse aqui transmissão. Para 
mais informações, clique aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=XWmzQh5NgTA&feature=youtu.be
https://puc-rio.zoom.us/j/96261986055?pwd=WkY2OVltOVlFL0NQQkZTaXhZWDZ6Zz09#success
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwoduypqj4qGtPKD3_A6K5_UrbROpQxXRX1
https://puc-rio.zoom.us/j/97669489259?pwd=ZkY5TW1CNGJhQlF3WnB0QXQxQVZwQT09
https://www.youtube.com/watch?v=XWmzQh5NgTA&feature=youtu.be
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1035
http://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aulas-abertas-do-curso:-o-telejornalismo-e-o-audiovisual-independente&nInst=cce
https://www.youtube.com/watch?v=XWmzQh5NgTA&feature=youtu.be
https://bit.ly/2W60xDS
https://bit.ly/37774EO
https://bit.ly/2W4nMyu
https://bit.ly/3m5620j
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
http://www.puc-rio.br/insurtech
http://www.puc-rio.br/insurtech
http://www.puc-rio.br/ideiaglobo
http://www.puc-rio.br/ideiaglobo
https://bit.ly/webinarIAG21y
https://iag.puc-rio.br/21-dezembro-webinar-laboratorio-binacional-fiocruz-universidade-de-aveiro-cooperacao-internacional-para-inovacao-na-area-da-saude/


4pucurgenterio puc.urgentepucurgente@puc-rio.br

2020
Um ano histórico de aprendizado e resiliência.

Um ano de desafios que juntos superamos.

Obrigado PUC-Rio.
Boas Festas. 

ANOS

COMUNICA


