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OPORTUNIDADES

Diante das recomendações que proíbem aglomerações, as Cerimônias 
de Formatura de 2020.2 serão em formato remoto/on-line nas seguintes 
datas: Dia 8 de março (segunda-feira): 18h30 - Design, 20h30 - Peda-
gogia e Psicologia. Dia 9 de março (terça-feira): 18h30 - Engenharia de 
Produção, 20h30 - Ciência da Computação, Engenharia Ambiental, Enge-
nharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Auto-
mação, 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 noturno), 20h30 - Direito 
(diurno e noturno). Para assistir às celebrações, clique aqui.

Equilibrium 
Para comemorar o Dia Internacio-
nal da Felicidade (20 de março), o 
Programa Equilibrium realiza a III 
Semana da Felicidade: Felicidade 
importa - como ser feliz na vida 
diária, com lives no Instagram en-
tre os dias 15 e 19 de março. O 
objetivo dos encontros é promover 
um movimento de fortalecimento 
humano. Mais informações pelo 
perfil no Instagram @equilibrium.

Webinar em Metrologia
O programa de pós-graduação 
em Metrologia (Pós MQI) da PUC-
-Rio oferece webinar com o tema: 
Wearables como agente de moni-
toramento/prevenção. O encontro 
terá como palestrantes o sócio 
fundador da empresa de tecno-
logia PHYGITALL, Lucio Netto, e 
o CEO e fundador da locadora de 
baterias portáteis de dispositivos 
móveis Energy2Go, Victor Gomes. 
O webinar ocorrerá no dia 12 de 
março, às 15h, pela plataforma 
virtual Zoom e com participação li-
vre. Para se inscrever e obter mais 
informações, clique aqui.

Design e Inclusão
A mesa com o tema Projetando 
inclusão em sala de aula: espaços 
e objetos de mediação terá a par-
ticipação da fonoaudióloga Daniela 
Marçal, e dos designers Eduardo 
de Andrade Oliveira, Lucas Brazil, 
Luciana Perpétuo Oliveira, Eduardo 
Figueira e Renata Mattos Eyer de 
Araujo. O encontro será no dia 11 
de março, às 18h. Para participar, 
clique aqui.

Vagas On-line
A Central de Estágios da PUC-Rio oferece diversas vagas para 
alunos que estão à procura de um estágio. É preciso manter ca-
dastro e currículo atualizados no Vagas Online. Para saber mais, 
cadastre-se aqui.

Estágio Mídias Digitais
O Departamento de História está com inscrições abertas para a 
vaga de estagiário em mídias digitais. O pré-requisito é ter domí-
nio das ferramentas do Pacote Adobe e do Office, além de fami-
liaridade com ferramentas de criação visual. A carga horária do 
estágio é de 20 horas semanais, e a remuneração é uma bolsa de 
40% da mensalidade da PUC. O prazo para se inscrever termina 
dia 10 de março. Já as entrevistas, via Zoom, serão feitas no dia 
12 de março. Os alunos que desejarem participar devem enviar 
histórico escolar atualizado, curriculum vitae, carta de apresen-
tação, portfólio com trabalhos e ficha de inscrição para o e-mail: 
igorpuc@puc-rio.br. 

Estágio TV Alerj
A TV Alerj está com as inscrições abertas para o Fórum de De-
senvolvimento do Rio -Programa Rio em foco. A vaga de estágio 
é para alunos do curso de Jornalismo a partir do 5º período e que 
tenham interesse em trabalhar com audiovisual. Os interessados 
devem encaminhar o currículo para os e-mails: geizagr@gmail.
com e fernandasalazar.alerj@gmail.com 

Empresa Júnior
O processo seletivo para a empresa júnior está aberto e as inscri-
ções vão até o dia 16 de março. O processo ocorrerá no dia 20 
de março, e os alunos de todos os cursos da Universidade podem 
se inscrever. É possível escolher entre oito áreas diferentes: Ma-
rketing, Finanças, Design, Processos, Audiovisual, Arquitetura, 
Jurídico e Assessoria de Comunicação. O processo ocorrerá no 
dia 20 pela plataforma Zoom, e para se inscrever, clique aqui.

AeroRio
As inscrições para o processo seletivo da AeroRio estão abertas. 
Os interessados precisam enviar o currículo em formato PDF até 
o dia 13 de março. As vagas disponíveis são de Aerodinâmica, 
Cargas, Desempenho, Estabilidade e Controle, Estruturas, Ele-
trônica, CAD, Computação, Design e Comunicação, Gestão de 
Projeto e Piloto. Para saber mais, clique aqui.

ECOA PUC-Rio
A plataforma ECOA PUC-Rio é um espaço para o aluno conhecer as di-
ferentes áreas e os departamentos 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 comprovante para apresentar à coor-
denação de seu curso e pedir para validar a hora complementar. Para mais 
informações, clique aqui.

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 professores, 
disponíveis no site abre.ai/treina-
mentospuc. Para mais informa-
ções, 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.

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 MASTER 
Cristian Muñoz, também pesquisa-
dor sênior do laboratório de Inteligên-
cia Computacional Aplicada (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 Laboratório ICA. É necessário 
pagar uma taxa de R$ 50. Para mais 
informações, clique aqui.

BIBLIOTECA ON-LINE

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
http://www.instagram.com/equilibrium
www.puc-rio.br/metrologia
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
https://alunos.ccesp.puc-rio.br/
https://linktr.ee/empresajunior
shorturl.at/coyzR
http://ecoa.usuarios.rdc.puc-rio.br/
http://abre.ai/portalbibliopuc
http://abre.ai/treinamentospuc
http://abre.ai/treinamentospuc
https://linktr.ee/bibliopucrio
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
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As provas de Certificação Internacional 
de Proficiência PUC-Rio são totalmente 
adaptadas para o formato digital

Os exames de Certificação 
Internacional de Proficiência 

da PUC-Rio, em parceria com 
o Departamento de Letras e 
com a Coordenação Central 

de Cooperação Internacional 
(CCCI), serão aplicados 

100% on-line, por meio da 
plataforma Moodle e pelo 

Zoom. O Vice-Coordenador 
da CCCI, professor Ricardo 

Borges Alencar, o Coordenador 
das provas para obtenção 

do Certificado Internacional 
de Proficiência da PUC-Rio, 

professor Leonardo Bérenger, 
e a Consultora Sênior da 
CCCI, Nancy Guimarães, 

explicam como foi o processo 
de adaptação para o modelo 

remoto e comentam detalhes 
sobre a realização das provas 
de espanhol, inglês e francês. 

Os próximos exames estão 
marcados para o mês de maio, 

e, para a inscrição, os alunos 
devem enviar um e-mail para 

inscricaocip@puc-rio.br, com 
o nome completo e o número 

de matrícula. Para outras 
informações e consultar o 

valor das provas, clique aqui.

Como foi o processo de adaptação dos 
exames de proficiência ao formato 
digital, tanto a produção quanto a 
execução?
Inicialmente, a demanda veio da própria 
CCCI, que buscou não paralisar os 
processos de intercâmbio acadêmico, 
a despeito da suspensão das atividades 
presenciais no Campus. O professor 
Alexandre Montaury, diretor do 
Departamento de Letras, propôs, então, 
uma reunião com a equipe da CCEAD 
para que se pensasse nas possibilidades 
de aplicação destes exames em formato 
digital. O desenho foi se definindo 
colegiadamente, sempre com o apoio 
irrestrito da CCEAD.

Quais são os benefícios para os alunos 
que realizam as provas para obtenção do 
Certificado Internacional de Proficiência  
da PUC-Rio? 
Os alunos recebem um certificado que 
os habilita a estudar nas mais de 150 
universidades parceiras da PUC-Rio 
caso sejam aprovados no processo de 
seleção para o intercâmbio. Além disso, 
este certificado atesta a proficiência 
linguística, podendo vir a ser utilizado em 
processos seletivos que apresentem a 
língua estrangeira como pré-requisito.

Qual a importância acadêmica e 
profissional destes exames?
Embora o Brasil já tenha muitas obras 
usadas nos cursos universitários 
em português, em várias áreas do 
conhecimento, há ainda uma grande 
parte da literatura de referência em língua 
estrangeira. Ao fazer um intercâmbio 
em outro país, o estudante precisará 
ter condições de acompanhar as aulas 
no idioma local. O certificado lhes dá a 
segurança de que eles estão preparados 
para lidar com a língua estrangeira. 
Além disso, o mundo globalizado 
em que vivemos demanda não só 
habilidades profissionais, mas também 

ENTREVISTA // RICARDO BORGES 
ALENCAR, LEONARDO BÉRENGER 
E NANCY GUIMARÃES

capacidades linguísticas que permitam 
ao indivíduo transitar por outras culturas, 
comunicando-se de forma eficiente.

Como funciona o processo de inscrição e 
aplicação, todos os alunos podem fazer 
as provas? 
As inscrições são realizadas online em 
cada semestre e todos os alunos podem 
participar de quantos idiomas desejarem.

Como é a fase de elaboração dos 
exames, etapas e níveis de exigência? 
As bancas de línguas estrangeiras do 
Departamento de Letras se reúnem para a 
elaboração/atualização dos testes escritos, 
que são aplicados por meio da plataforma 
Moodle. Realizadas as provas escritas, 
que buscam acessar tanto a leitura 
quanto as habilidades de compreensão 
oral e de escrita dos candidatos, o aluno 
será convidado a participar de uma 
entrevista com um membro da banca, 
por Zoom. Não há níveis de exigências, 
mas o candidato é nivelado, usando-se da 
métrica do Marco Comum Europeu, que 
vai do A1 ao C2.

Além da prova, o candidato também 
deve passar por uma entrevista, para 
análise do nível de produção oral, como 
é feita a entrevista e quais os critérios 
de avaliação? 
Durante a entrevista, o aluno é solicitado 
a responder a perguntas, comentar 
imagens exibidas pelo professor, ou 
mesmo descrevê-las. A partir de critérios 
como fluência, riqueza vocabular, 
correção gramatical, o avaliador chegará 
a um nível específico para a habilidade de 
produção oral.

Quantas universidades ao redor do 
mundo aceitam a certificação?
Hoje são 152 universidades. Este é um 
número crescente, a cada semestre 
conseguimos que mais instituições 
participem.

https://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/academico/nivelamento.html
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TERÇA-FEIRA 9

SEGUNDA-FEIRA 8
10h30. Introdução ao Moodle/Zoom para alunos. Organização: CCEAD. 
Para se inscrever, clique aqui.

14h. Introdução ao Moodle/Zoom para alunos. Organização: CCEAD. Para 
se inscrever, clique aqui.

20h. Roda de conversa. Tema: China, Ásia e o pensamento oriental on-
tem e hoje - uma conversa entre a filosofia e a sinologia. Participantes:  
professores Edgar Lyra (diretor do Departamento de Filosofia) e Danilo 
Marcondes (diretor do Departamento de Filosofia) e Cristiano Barreto 
(doutor na área de Estudos da Linguagem pela PUC-Rio). Organização: 
Departamento de Filosofia e CCE. Para inscrições, clique aqui.

14h. Oficina do Moodle para funcionários Técnicos-Administrativos. Or-
ganização: CCEAD. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Campanha da Fraternidade Ecumênica 
2021- Fraternidade e Diálogo. Palestrantes: Pastora Romi Bencke (se-
cretária-geral CONIC) e padre José Oscar Beozzo (coordenador geral do 
Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular). 
Mediadora: professora Maria Teresa Cardoso (Departamento de Teolo-
gia). Organização: Cátedra Carlo Maria Martini (CCMM). Para se inscre-
ver, clique aqui.

18h. Palestra. Tema: TECHTerça - Tecnologia para o setor de O&G. Con-
vidados: Ricardo Marquini (líder de Parcerias em P&D da Total), Victor 
Venâncio (head de Transformação Digital IHM Stefanini Group) e Vinícius 
Gusmão (coordenador de Telecomunicações da Petrobras). Organização: 
ECOA PUC-Rio. Para se inscrever, clique aqui.

18h. Palestra. Tema: Oito razões para o arquiteto conhecer (e usar) prin-
cípios de gerenciamento de projetos. Palestrante: Sônia Lopes (arquiteta 
e sócia dos escritórios EF&A Arquitetos e TIP Projetos). Mediador: Pro-
fessor Marcelo Bezerra (Departamento de Arquitetura e Urbanismo). Or-
ganização: Departamento de Arquitetura e Urbanismo e CCE. Plataforma 
Zoom. Inscrição, clique aqui.

CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
Figurino de Época para Cinema, Teatro e TV
Data: 23 de março a 9 de maio de 2021 
Aulas: Terças-feiras, das 19h às 22h
Valor: Três parcelas de R$ 483

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

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

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

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA
DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

CENTRO LOYOLA DE FÉ E CULTURA

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 tugueses. 
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 presentes 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 plataforma Zoom. Os 
interessados precisam pagar uma taxa de R$ 70, mas 
alunos de graduação da PUC-Rio têm desconto. Para se 
inscrever, clique aqui.
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BOTOX DAY
Em homenagem ao 
Dia Internacional 
da Mulher, haverá 
o Botox Day, no 
dia 11 de março, 
no ambulatório São 
Lucas da PUC-Rio. 
O atendimento é 
destinado a mulheres 
que desejam cuidar 
do rosto e eliminar 
algumas rugas. Para 
agendar um horário, é 
preciso mandar uma 
mensagem para (21) 
99220-1002 ou clicar aqui.

https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJ0tcu-uqD8tGdZyttyr1rEykqwUfDWz5lNS
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJMlduCqrTgrG9OcKxt9HUJVblhw6UB9004A
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-(traco)-china,-asia-e-o-pensamento-oriental-ontem-e-hoje:-uma-conversa-entre-a-filosofia-e-a-sinologia&nInst=cce
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJIpdOCvrTgiH9wpwbacZg4-xZVUH-wl_eAI
https://puc-rio.zoom.us/j/95563181117?pwd=VVVUVXl4L3FNbW1hcGFHM3RGOG00dz09#success
https://ecoa.puc-rio.br/#/e/1150
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra:-8-razoes-para-o-arquiteto-conhecer-(e-usar)-principios-de-gerenciamento-de-projetos&nInst=cce
https://bit.ly/37YJGJV
https://bit.ly/3dGEbTu
https://bit.ly/3pHi9CE
http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
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
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QUINTA-FEIRA 11

SEXTA-FEIRA 12QUARTA-FEIRA 10

14h. Formação instrumental básica do Moodle para professores. Organi-
zação: CCEAD. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Webinar. Tema: Serviços e recursos de pesquisa da Biblioteca PUC-
-Rio. Apresentadoras: Paloma Rodrigues e Sandra Teba (bibliotecárias da 
PUC-Rio). Organização: Divisão de Bibliotecas e Documentação. Para se 
inscrever, clique aqui.

18h. Mesa-redonda. Tema: Projetando inclusão em sala de aula: espaços e 
objetos de mediação. Palestrantes: fonoaudióloga Daniela Marçal, e os de-
signers Eduardo de Andrade Oliveira, Lucas Brazil, Luciana Perpétuo Oliveira, 
Eduardo Figueira e Renata Mattos Eyer de Araujo. Para participar, clique aqui.

16h. Aula Inaugural Centro Técnico-Científico (CTC). Tema: Crise Climá-
tica e os Desafios para a Ciência no Brasil. Palestrante: professor Paulo 
Artaxo (USP). Organização: ECOA PUC-Rio. Plataforma Zoom. Para se 
inscrever, clique aqui.

15h. Webinar. Tema: Wearables como agente de monitoramento/pre-
venção. Palestrantes: Lucio Netto (sócio-fundador da Phygitall) e Victor 
Gomes (CEO e fundador da Energy2go). Organização: Programa de pós-
-graduação em Metrologia (Pós MQI). Plataforma Zoom. Informações 
aqui. www.puc-rio.br/metrologia. Para se inscrever, clique aqui.

9h. Webinar. Tema: Restauração ecológica de terras agrícolas - avanços, 
perspectivas e impactos. Palestrantes: professor José Araruna Jr (Departa-
mento de Engenharia Civil e Ambiental) e Aluísio Granato (EMBRAPA). Plata-
forma Zoom. Organização: Decanato do CTC. Para se inscrever, clique aqui.

12h. Webinar. Tema: Ecological Restoration of Farmland: progress, pros-
pects and impacts. Organização: Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental. Palestrantes: professor José Araruna Jr (Engenharia Civil e 
Ambiental/PUC-Rio), Ronald Vargas (cientista) e Margareth Simões (pes-
quisadora da Embrapa). As vagas são limitadas e os alunos que assis-
tirem a 75% das palestras receberão um certificado da Universidade de 
Braunschweig. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Palestra. Tema: Educação sem inclusão é educação? Palestrante: 
professor David Rodrigues (especialista em Educação Especial e Presi-
dente da Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Educação 
Especial). Organização: Departamento de Psicologia. Plataforma Zoom. 
Para se inscrever, clique aqui.

18h. Palestra. Tema: Aplicações de Processamento de Linguagem Natural 
na área de Biomedicina. Palestrante: professor Cristian Muñoz (curso de 
especialização BI MASTER e pesquisador sênior do laboratório de Inte-
ligência Computacional Aplicada/ICA). Plataforma: Canal do Laboratório 
ICA. Inscrição: R$ 50. Para mais informações, clique aqui.

18h. Webinar. Tema: Pandemia y Cuaresma - Probando nuestra esperan-
za. Participantes: Quique Bianchi e Dora Tobar. Mediadores: professores 
Maria Clara Bingemer (Departamento de Teologia) e Peter Casarella. Pla-
taforma Zoom. Organização: CTCH. Para participar, clique aqui.

18h30. Aula aberta. Pós-graduação em Paisagismo Ecológico. Tema: 
Importância de um olhar ecológico e social no processo de planejar e 
projetar a paisagem urbana. Palestrante: Diana Wiesner (designer arquite-
ta reconhecida por seus projetos em ecologia urbana e paisagem). Orga-
nização: Coordenação Central de Extensão (CCE). Plataforma Zoom. Para 
se inscrever, clique aqui.

19h. Palestra. Tema: Rio: uma cidade, uma história. Palestrante: Milton 
Teixeira (historiador). Organização: Centro Loyola de Fé e Cultura. Plata-
forma Zoom. Para se inscrever, 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 (Enge-
nharia Civil e Ambiental/PUC-Rio), 
o cientista Ronald Vargas e a pes-
quisadora na Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa) Margareth Simões. O encontro 
faz parte da Latin American Scien-
ce Ties, promovida pela Rede In-
ternacional de Gestão Sustentável 
da Água em Países em Desenvol-
vimento e patrocinada pelo Ser-
viço Alemão de Intercâmbio Aca-
dêmico. As vagas são limitadas e 
os alunos que assistirem 75% das 
palestras 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 cursos 
de Administração, Economia, En-
genharia ou Relações Internacio-
nais. 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 atividades que envol-
vem principalmente rotina adminis-
trativa/financeira de programas de 
estudos nos EUA, organização de 
viagens, confecção de planilhas, 
controle de rotinas de contas a pa-
gar e receber, suporte nas deman-
das de operação do escritório. A 
contratação será em abril. Interes-
sados devem enviar currículo e gra-
de de horários para rio.puc@edu-
cationusa.org e colocar no campo 
ASSUNTO: Vagas Estágio.

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 projeto tem como objetivo preparar 
crianças para o exame de admissão para o 6º ano de colégios de excelência. 
A participação do aluno poderá contar como atividade complementar. Para se 
inscrever e obter mais informações, acesse www.puc-rio.br/respuc.

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://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJUoduCsrjMvE9c1K8DD2e02LlD5QvccNXmS
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJwod--hpz8vE9cS69Fu5_kUYoM4hmCt-ZAL
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
ecoa.puc-rio.br/#/e/1140
shorturl.at/uxFY3
https://puc-rio.zoom.us/webinar/register/WN_clmvkmngSRi-3Fm0-VTltg
https://puc-rio.zoom.us/webinar/register/WN_clmvkmngSRi-3Fm0-VTltg
shorturl.at/vJMU4
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/j/96334242897?pwd=MXRCVmxwL3ZSM3J3UFQ5QUdxVThDdz09#success
shorturl.at/lxGIU
shorturl.at/bfxIJ
https://puc-rio.zoom.us/webinar/register/WN_clmvkmngSRi-3Fm0-VTltg
http://www.puc-rio.br/respuc
https://www.cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll?nInst=cce

