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MENSAGEM AOS ALUNOS 
VETERANOS E CALOUROS

É com grande satisfação que me dirijo a todos vocês, integrantes de 
nossa comunidade educativa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro-PUC-Rio, neste início do ano letivo de 2021. Infelizmente, ainda es-
tamos vivendo os dramas desta pandemia da Covid-19, que tem vitimado 
milhões de pessoas, muitas das quais não resistindo aos efeitos maléficos 
desse vírus que se espalhou por toda a nossa casa comum planetária. 

Felizmente, graças às ferramentas tecnológicas disponíveis, à com-
petência de nossos professores, técnicos e funcionários, e ao espírito de 
colaboração e pertencimento existente na nossa Universidade, consegui-
mos responder com rapidez em 2020 a passagem do ensino presencial 
para o ensino remoto, além da adaptação dos grandes eventos da insti-
tuição nesta modalidade com pleno sucesso. Foi um processo exigente 
que demandou muito trabalho dos corpos docente e discente, sobretudo 
em um ano em que a PUC-Rio completava 80 anos de existência. Graças 
a Deus conseguimos concluir o ano letivo de 2020, cumprindo o plane-
jamento de nosso calendário acadêmico e preparando-nos para enfrentar 
os novos desafios em 2021.

Pensávamos inicialmente que, dependendo da evolução da pande-
mia e das mudanças nas normas protocolares de segurança, pudésse-
mos retornar em 2021 de forma híbrida, priorizando os alunos calouros 
na modalidade presencial no primeiro semestre do corrente ano, e man-
tendo os alunos veteranos na modalidade remota até que as condições 
fossem favoráveis para um retorno de todos os alunos. Mas, infelizmente, 
a pandemia não recuou em nosso país e no Estado do Rio de Janeiro, 
obrigando-nos, por razões de segurança de todos, a continuarmos com 
o sistema remoto neste primeiro semestre letivo de 2021. Alimentamos a 
esperança que tenhamos cenários melhores no segundo semestre, pois 
assim poderemos reprogramar todo o nosso calendário acadêmico, pos-
sibilitando um retorno presencial progressivo.

Sabemos do desejo de todos vocês de retornar presencialmente ao 
campus universitário, para desfrutar da sadia convivência nos encontros 
formais e informais nas salas de aulas, nos pilotis, nos recantos ecológi-
cos de nossa área verde, e das trocas de saberes e experiências entre pro-
fessores e alunos. Mas, nas atuais circunstâncias, é melhor esperarmos 
um pouco mais, mantendo os compromissos com as aulas e atividades 
remotas, evitando a contaminação nos deslocamentos e aglomerações, e 
conservando o espírito solidário com todos. A PUC-Rio continuará acom-
panhando os desdobramentos da pandemia, flexibilizando a sua progra-
mação de acordo com as circunstâncias e, sobretudo, pensando na saúde 
e bem-estar de todos os integrantes de nossa comunidade. 

Para os calouros que nunca participaram presencialmente da vida 
universitária, muitas atividades remotas foram preparadas para que vocês 
possam conhecer em detalhes os espaços físicos do campus, os Depar-
tamentos, as Unidades Complementares, os laboratórios, e várias outras 
atividades acadêmicas, culturais e religiosas que fazem parte do dia a dia 
da vida universitária.

Que todos sejam bem-vindos à PUC-Rio, invocando as bênçãos de 
Deus para o início deste ano letivo de 2021.  

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

FORMATURA 2020.2

Diante das recomendações que proíbem aglomerações, 
as Cerimônias de Formatura de 2020.2 serão em formato 
remoto/on-line. A Missa em Ação de Graças será celebra-
da no dia 1º de março, às 18h. Para assistir à missa, cli-
que aqui. Uma cerimônia de formatura geral está marcada 
para dia 2 de março, às 18h, no Canal da TV PUC-Rio, 
no YouTube. As celebrações específicas vão ocorrer nas 
seguintes datas:
Dia 2 de março (terça-feira): 18h30 - Ciências Biológicas, 
20h30 - Filosofia e Teologia. Dia 3 de março (quarta-feira): 
18h30 - Arquitetura e Urbanismo, 20h30 - Artes Cênicas e 
Letras. Dia 4 de março (quinta-feira): 18h30 - Relações In-
ternacionais, 20h30 - Geografia, História e Serviço Social. 
Dia 5 de março (sexta-feira): 18h30 - Engenharia Mecâni-
ca, Engenharia de Materiais e Nanotecnologia e Engenharia 
Química, 20h30 - Física, Matemática e Química. Dia 9 de 
março (segunda-feira): 18h30 - Engenharia de Produção, 
20h30 - Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia 
de Controle e Automação, Engenharia Elétrica e Sistemas 
de Informação. Dia 10 de março (quarta-feira): 18h30 - 
Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), 20h30 
- Comunicação Social (Cinema e Jornalismo). Dia 11 de 
março (quinta-feira): 18h30 - Administração (diurno e no-
turno), 20h30 - Direito (diurno e noturno). Para assistir às 
celebrações, clique aqui.

ECOA PUC-Rio
A plataforma ECOA PUC-Rio é 
um espaço para o aluno conhecer 
as diferentes áreas e os departa-
mentos da Universidade por meio 
de vídeos e lives. Ao assistir, no 
mínimo, 75% do conteúdo de um 
vídeo disponibilizado no site, o 
estudante pode emitir um com-
provante para apresentar à coor-
denação de seu curso e pedir para 
validar a hora complementar. Para 
mais informações, clique aqui. 

Biblioteca on-line
As bibliotecas continuam fecha-
das, mas estão com serviços de 
home office para atender alunos 
e funcionários da PUC-Rio. Há tu-
toriais e conteúdos didáticos para 
estudos, que podem ser acessa-
dos aqui, além de treinamentos 
on-line para alunos e professo-
res, disponíveis no site abre.ai/
treinamentospuc. Para mais in-
formações, clique aqui.

Equilibrium 
Para comemorar o Dia Inter-
nacional da Felicidade (20 de 
março), o Programa Equilibrium 
realiza a III Semana da Felicidade: 
Felicidade importa - como ser fe-
liz na vida diária, com lives no 
Instagram entre os dias 15 e 19 
de março. O objetivo dos encon-
tros é promover um movimento 
de fortalecimento humano. Mais 
informações pelo perfil no Insta-
gram @equilibrium.

Design e Inclusão
A mesa com o tema Projetando 
inclusão em sala de aula: espa-
ços e objetos de mediação terá 
a participação da fonoaudióloga 
Daniela Marçal, e dos designers 
Eduardo de Andrade Oliveira, Lu-
cas Brazil, Luciana Perpétuo Oli-
veira, Eduardo Figueira e Renata 
Mattos Eyer de Araujo. O encon-
tro será no dia 11 de março, às 
18h. Para participar, clique aqui.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://youtu.be/b2J9dBZ0t4k
https://youtu.be/b2J9dBZ0t4k
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
http://ecoa.usuarios.rdc.puc-rio.br/
http://abre.ai/portalbibliopuc
http://abre.ai/treinamentospuc
http://abre.ai/treinamentospuc
https://linktr.ee/bibliopucrio
http://www.instagram.com/equilibrium
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=mesa-redonda:-projetando-inclusao-em-sala-de-aula:-espacos-e-objetos-de-mediacao&nInst=cce
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NA TELINHA
Chegou o APP

do PUC Urgente

Agora as notícias da Universidade 
estão mais perto de você. Baixe o 

aplicativo e fique por dentro de 
tudo o que acontece na PUC-Rio.

Disponível no Disponível na

Um presente dos 34 anos do
Comunicar para a Universidade

Palestras | Entrevistas
Serviços | Agenda

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pucmobile
https://apps.apple.com/br/app/puc-urgente/id1536750776
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CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Os Conflitos do Século XXI em Perspectiva
Data: 13 de abril a 27 de julho de 2021
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: Quatro parcelas de R$ 408
 
Figurino de Época para Cinema, Teatro e TV
Data: 9 de março a 4 de maio de 2021 
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: Três parcelas de R$ 483  

Gestão Ágil de Projetos
Data: 11 de maio a 27 de maio de 2021
Aulas: Terças e Quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 546

VBA para Excel
Data: 8 de março a 7 de abril de 2021
Aulas: Segundas e Quartas-feiras, das 19h às 22h
Valor: Duas parcelas de R$ 546

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

CENTRO LOYOLA DE FÉ E CULTURA

Retiro Inaciano Quaresmal
O Centro Loyola de Fé e Cultura da PUC-Rio promove, até 8 de abril, 
o Retiro Inaciano Quaresmal. O participante deverá dedicar um tem-
po de 30 minutos por dia para a oração pessoal em casa e, uma 
vez por semana, comparecer à partilha em grupo, com orientação 
pela Equipe de Leigos. O material para a oração diária será enviado 
por e-mail, e as reuniões em grupo serão ministradas na plataforma 
Zoom às quintas-feiras, 19h. Para mais informações, clique aqui.

Rio: uma cidade, uma história
Em comemoração do aniversário da cidade do Rio de Janeiro, o 
Centro Loyola convidou o historiador Milton Teixeira para proferir 
uma palestra on-line no dia 10 de março, às 19h. Descendente 
de um dos cinco fundadores da cidade, o historiador vai abordar 
desde os anos iniciais da colonização até a chegada dos por tu-
gueses. A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas e por 
ordem de chegada. Para saber mais, clique aqui.

Estudo de Textos Bíblicos
O Centro Loyola oferece cursos on-line sobre alguns textos pre-
sentes no Evangelho de Lucas e no Ato dos Apóstolos a partir do 
dia 4 de março. Os encontros serão ministrados pelo professor 
Carlos Frederico Schlaepfer, sempre às quintas-feiras, 19h, na pla-
taforma Zoom. Os interessados precisam pagar uma taxa de R$ 
70, mas alunos de graduação da PUC-Rio têm desconto. Para se 
inscrever, clique aqui.

Psicologia on-line
O Serviço de Psicologia Aplicada 
(SPA) da PUC-Rio oferece atendi-
mento on-line psicoterápico para 
crianças e pais.  Para agendar um 
horário, é preciso enviar uma men-
sagem para (21) 99479-1504 ou 
(21) 99328-2539.

Botox Day
Em homenagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher, haverá o Botox Day, 
no dia 11 de março, no ambulató-
rio São Lucas da PUC-Rio. O aten-
dimento é destinado a mulheres 
que desejam cuidar do rosto e eli-
minar algumas rugas. Para agen-
dar um horário, é preciso mandar 
uma mensagem para (21) 99220-
1002 ou clicar aqui.

Monitoria Voluntária
O Projeto Dom Hélder Câmara, da 
Rede de Empreendimentos Sociais 
da PUC-Rio (Respuc), oferece 
oportunidade para alunos atuarem 
remotamente como monitores de 
Português e Matemática. O pro-
jeto tem como objetivo preparar 
crianças para o exame de admis-
são para o 6º ano dos colégios de 
excelência. A participação do alu-
no poderá contar como atividade 
complementar. Para se inscrever 
e obter mais informações, acesse 
www.puc-rio.br/respuc.

Webinar em Metrologia
O programa de pós-graduação em 
Metrologia (Pós MQI) da PUC-Rio 
oferece webinar com o tema: Weara-
bles como agente de monitoramen-
to/prevenção. O encontro terá como 
palestrantes o sócio fundador da 
empresa de tecnologia PHYGITALL, 
Lucio Netto, e o CEO e fundador da 
locadora de baterias portáteis de dis-
positivos móveis Energy2Go, Victor 
Gomes. O webinar ocorrerá no dia 
12 de março, às 15h, pela platafor-
ma virtual Zoom e com participação 
livre. Para se inscrever e obter mais 
informações, clique aqui.

Inteligência Computacional
Aplicações de Processamento de 
Linguagem Natural na área de Bio-
medicina é o tema da palestra que 
será proferida pelo professor do 
curso de especialização BI MAS-
TER Cristian Muñoz, também pes-
quisador sênior do laboratório de 
Inteligência Computacional Aplica-
da (ICA) da PUC-Rio. Na reunião, 
no dia 10 de março, às 18h, serão 
apresentadas as aplicações mais 
recentes de NLP, com análises das 
diferentes etapas na construção 
destes sistemas. A palestra será 
transmitida pelo canal do Labora-
tório ICA. É necessário pagar uma 
taxa de R$ 50. Para mais informa-
ções, clique aqui.

Encontro sobre Ecologia
O webinar Ecological Restoration 
of Farmland: progress, prospects 
and impacts, organizado pelo De-
partamento de Engenharia Civil e 
Ambiental, será no dia 10 de mar-
ço, às 12h. Os palestrantes são 
o professor José Araruna Jr (En-
genharia Civil e Ambiental/PUC-
-Rio), o cientista Ronald Vargas e 
a pesquisadora na Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) Margareth Simões. 
O encontro faz parte da Latin 
American Science Ties, promo-
vida pela Rede Internacional de 
Gestão Sustentável da Água em 
Países em Desenvolvimento e 
patrocinada pelo Serviço Alemão 
de Intercâmbio Acadêmico. As 
vagas são limitadas e os alunos 
que assistirem a 75% das pales-
tras receberão um certificado da 
Universidade de Braunschweig. 
Para se inscrever, clique aqui.

Estágio no EducationUSA
Há vagas de estágio no Escritório 
EducationUSA PUC-Rio (Edifício 
Padre Leonel Franca, 5º. Andar 
– sala 55) para alunos dos cur-
sos de Administração, Economia, 
Engenharia ou Relações Interna-
cionais. A carga horária é de 20 
horas semanais e é necessário ter 
inglês intermediário e facilidade 
para lidar com planilhas do Excel. 
O estagiário vai lidar com ativida-
des que envolvem principalmente 
rotina administrativa/financeira de 
programas de estudos nos EUA, 
organização de viagens, con-
fecção de planilhas, controle de 
rotinas de contas a pagar e re-
ceber, suporte nas demandas de 
operação do escritório. A contra-
tação será em abril. Interessados 
devem enviar currículo e grade 
de horários para rio.puc@educa-
tionusa.org e colocar no campo 
ASSUNTO: Vagas Estágio.

Especialização em Medicina
Estão abertas as inscrições para os cursos de extensão e especialização 
do Departamento de Medicina. As especializações oferecidas são em 
Alergia e Imunologia, Eletrofisiologia do Sistema Nervoso, Práticas Con-
templativas e Mindfulness, Enfermagem Oncológica, Farmácia Oncológi-
ca, Fisioterapia Oncológica, Medicina do Trabalho, Nefrologia, Nutrição 
Oncológica, Oftalmologia, Segurança do Paciente e Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem. Os cursos de extensão disponíveis são de Anatomia 
Virtual Aplicada, Visão Integrada do Comportamento Alimentar e Esporte, 
Saúde e Inovação. Para saber mais, clique aqui.

https://bit.ly/3dGEbTu
https://bit.ly/37YJGJV
https://bit.ly/3pHi9CE
https://bit.ly/2NWW3yB
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
http://www.centroloyola.puc-rio.br/espiritualidade/retiro-inaciano-quaresmal-grupo-de-partilha/
http://www.centroloyola.puc-rio.br/eventos/palestra-on-line-rio-uma-cidade-uma-historia/
http://www.centroloyola.puc-rio.br/cursos/estudo-de-textos-da-obra-de-sao-lucas-evangelho-e-atos/
http://pucrio.tdsasistemas.com.br/PUCRIO/AgOnline/?entrar=1
http://www.puc-rio.br/respuc
www.puc-rio.br/metrologia
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-aplicacoes-de-processamento-de-linguagem-natural-na-area-de-biomedicina&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/webinar/register/WN_clmvkmngSRi-3Fm0-VTltg
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll?nInst=cce
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TERÇA-FEIRA 2

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.

QUINTA-FEIRA 4

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

12h. Webinar. Tema: A transformação do setor de Food Service. Pales-
trante: Luiz Felipe Costa (CEO e Fundador do Grupo Grupo Alento - Billy 
the Grill). Organização: IAG - Escola de Negócios PUC-Rio. Para se ins-
crever, clique aqui.

14h. Oficina. Tema: Introdução ao Zoom e Moodle (Ambiente de Apren-
dizagem On-line). Vagas limitadas. Organização: Coordenação Central de 
Educação a Distância (CCEAD). Para se inscrever, clique aqui.

17h. Aula Inaugural. Seminários 2021 - Pós-graduação em Engenharia 
Civil. Tema: A importância da pós-graduação para engenheiros. Pales-
trantes: Reitor da PUC-Rio, padre Josafá Carlos de Siqueira, S.J., e Reitor 
da Universidade de São Paulo (USP), professor Vahan Agopyan.  Orga-
nização: Departamento de Engenharia Civil. Para participar, clique aqui.

18h. Webinar. TECHTerça. Tema: Direcionamento estratégico - Ações de 
T&I do IBP. Palestrantes: André Clark (presidente da Siemens Energy), Isa-
bel Waclaweck (diretora de PD&I da Total), Claudio Makarovsky (diretor de 
O&G da Microsoft Brasil), Nicolas Simone (diretor-executivo de Transfor-
mação Digital e Inovação da Petrobras). Moderadores: Armando Cavanha 
(consultor Acadêmico da PUC- Rio) e Melissa Fernandez (gerente de T&I 
IBP). Organização: Ecoa PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

20h. Aula Aberta. Tema: O pessimismo de Arthur Schopenhauer. Pales-
trante: professor Gabriel Jucá de Hollanda (PUC-Rio). Organização: Coor-
denação Central de Extensão (CCE). Para se inscrever, clique aqui.

20h. Aula inaugural aberta. Curso de Existencialismo. Tema: Breve introdu-
ção biográfica sobre o autor Albert Camus e a obra O Mito de Sísifo, que 
pertence ao Ciclo do Absurdo. Palestrante: Carlos Eduardo Varella Pinheiro 
Motta (Doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio). 
Organização: Departamento de Filosofia. Para se inscrever, clique aqui.

SEXTA-FEIRA 5
9h. Aula Inaugural da Pós-graduação em Direitos Humanos. Tema: Direi-
tos Humanos e Justiça de Transição. Palestrante: Eugênia Gonzaga (pro-
curadora regional da República). Organização: Coordenação Central de 
Extensão (CCE). Plataforma Zoom. Para mais informações, clique aqui.

19h. Aula inaugural aberta. Pós-graduação em Direito Imobiliário. Tema: 
Direitos Reais e Obrigações. Palestrante: Roberta Mauro (Doutora em 
Direito Civil pela Uerj). Organização: Departamento de Direito. Para se 
inscrever, clique aqui. 

19h. Aula inaugural aberta. Pós-graduação em Ciências Penais. Tema: 
O ilícito-típico em direito penal. Palestrante: Fábio Roberto D’Ávila (pro-
fessor Titular da Escola de Direito e do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Criminais da PUC-RS). Organização: Departamento de Direito. 
Para se inscrever, clique aqui. 

19h. Aula inaugural. Pós-graduação em Direito Fiscal. Tema: Reper-
cussão jurisprudencial dos efeitos do confinamento na esfera fiscal. 
Palestrante: professor Theophilo Antonio Miguel Filho. Organização: 
Coordenação Central de Extensão (CCE). Plataforma Zoom. Para se ins-
crever, clique aqui.

SÁBADO 6
9h. Aula inaugural aberta. Pós-graduação em Direito da Saúde. Tema: 
Direito à saúde da pessoa com deficiência. Palestrante: Vitor de Azevedo 
Almeida Junior (Doutor em Direito Civil pela Uerj). Organização: Departa-
mento de Direito. Para se inscrever, clique aqui.

15h30. Palestra. Tema: Animação: A Construção de uma linguagem. Pa-
lestrante: Marcos Magalhães (Cineasta de animação, autor e criador do 
Ratinho de massinha do programa Castelo Rá-Tim-Bum). Organização: 
Departamento de Artes & Design. Para se inscrever, clique aqui.

https://conteudo.iag.puc-rio.br/l/QD1rdaABF1112
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJErc--uqjkrHNMoNS_6sjW6_qD_XCPjzebm
https://youtu.be/TDEd0-HP0N4
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1149
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-aberta:-o-pessimismo-de-arthur-schopenhauer&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-do-curso-de-existencialismo&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-direitos-humanos:-direitos-humanos-e-justica-de-transicao&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-direito-imobiliario:-distincao-entre-direitos-reais-e-obrigacoes&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-ciencias-penais:-o-ilicito(traco)tipico-em-direito-penal&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-direito-fiscal:-a-repercussao-jurisprudencial-dos-efeitos-do-confinamento-na-esfera-fiscal&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=aula-inaugural-aberta-da-pos(traco)graduacao-em-direito-da-saude:-direito-a-saude-da-pessoa-com-deficiencia&nInst=cce
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra-(traco)-animacao:-a-construcao-de-uma-linguagem&nInst=cce
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