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22 DE MARÇO DE 2021

AULA MAGNA

O presidente da FAPERJ, Jerson Lima, vai ministrar a Aula Magna da 
PUC-Rio no dia 30 de março, às 10h. O tema será Os Desafios da 
Covid-19 para a Ciência e para o Fomento Científico e Tecnológico. 
A conferência vai ser pela plataforma virtual Zoom, com um limite de 
500 convidados, e retransmitida pelo canal da TV PUC-Rio no YouTube.

INSTITUTO GÊNESIS
Financiamento Coletivo
Uma campanha de crowdfunding foi organizada pelo Instituto Gê-
nesis para capacitar empreendedores na criação de atividades de 
impacto socioambiental. Serão 30 horas de aulas on-line, com o ob-
jetivo de formar pessoas interessadas em iniciar um negócio na área. 
Para saber mais e participar, clique aqui.

Estágio
O Instituto Gênesis está com uma vaga aberta para estudantes do 4º 
período de Design - Comunicação Visual para a equipe da incubado-
ra. O candidato vai criar peças gráficas de divulgação dos serviços 
do Gênesis e também participar de funções administrativas. A ideia 
é o estagiário ter uma visão ampla do que significa uma incubadora 
e não ficar restrito à área de criação. O candidato deve enviar o currí-
culo e o portfólio para incubadoragenesis@puc-rio.br

Circuito Labs PUC-Rio
Uma série de lives para apresentar todos os laboratórios da Universida-
de começará a ser exibida no dia 25 de março, às 17h. Nesta primeira 
exibição, o professor Alexandre Street, do Departamento de Engenharia 
Elétrica, vai mostrar o LAMPS . Para se inscrever, clique aqui.

CONCURSO
SUSTENTABILIDADE
O Instituto Internacional para 
Sustentabilidade promove o concurso 
cultural Sustentabilidade, o 
que significa para você. As 
inscrições terminam no dia 26 
de março e necessário enviar 
um vídeo de 20 segundos que 
responda O que é sustentabilidade 
para você. O concurso é aberto para 
maiores de 18 anos, que precisam mandar 
um e-mail para otimismoplanetario@gmail.
com com assunto Concurso Sustentabilidade 
- Nome. Para mais informações, 
clique aqui ou envie um e-mail para 
otimismoplanetario@gmail.com.

AULAS
INAUGURAIS
Durante a semana, vai haver Aula 
Inaugural dos departamentos de 
Comunicação, no dia 22, de Admi-
nistração, dia 23, de Biologia, dia 
24, e de História, dia 26. Os convi-
dados, os horários e os links estão 
na Agenda da Semana, na página 4.

NOTÍCIAS TEOLÓGICAS
O Notícias Teológicas receberá 
como convidados Leonildo Silveira 
Campos, professor aposentado das 
universidades Presbiteriana Ma-
ckenzie e Metodista de São Paulo, 
e o pastor Irenio Silveira Chaves. A 
palestra vai ser no dia 23, às 17h, e 
o tema será Teologia da Prosperida-
de: O mercado da fé e a fé mercado-
lógica, Para participar, clique aqui.

PESQUISA NA CULTURA MIDIÁTICA

Profissionais de diferentes áreas da comunicação estarão reunidos para 
falar da importância da pesquisa acadêmica no mercado profissional du-
rante o ciclo de palestras A pesquisa no dia a dia do profissional de co-
municação, organizado pelas professoras Bruna Aucar, Luciana Pereira, 
Luísa Melo e Patrícia Maurício, da disciplina Iniciação à Pesquisa I, do 
Departamento de Comunicação. O objetivo é oferecer um panorama dos 
diversos usos da prática da pesquisa na cultura midiática. As palestras 
serão abertas ao público e realizadas em três quintas-feiras, nos dias 25 
de março, 8 e 15 de abril, às 13h, às 15h e às 19h. A programação terá 
conversas com a escritora Flora Thomson-DeVeaux, pesquisadora do 
podcast Praia dos Ossos, com o jornalista Guilherme Amado, vencedor 
do Prêmio Esso de Jornalismo, do quadrinista Mig Mendes, entre outros. 
A lista completa das palestras e os links para inscrição estão disponíveis 
no site do Departamento de Comunicação: www.com.puc-rio.br.

PROCESSO SELETIVO
A Pegasus FSAE oferece vagas para os setores de administração, aerodinâmi-
ca, chassi, comunicação, eletrônica, freios, powertrain e suspensão. Os alunos 
de engenharia interessados em participar podem clicar aqui para se inscrever. 
Os estudantes de outros cursos que desejem fazer parte da equipe devem en-
trar em contato com pegasus@puc-rio.br e clicar aqui para se inscrever.

MEDIAÇÃO ON-LINE
O Grupo Interdisciplinar de Me-
diação de Conflitos (GIMEC), 
junto ao Núcleo de Prática Jurí-
dica (NPJ) do Departamento de 
Direito da PUC-Rio, oferece ser-
viço gratuito de mediação para a 
comunidade universitária e pes-
soas de baixa renda. Por meio 
de plataforma vir tual, os alunos, 
professores e funcionários da 
Universidade, com renda de até 
seis salários mínimos, podem 
buscar o GIMEC para a gestão 
de conflitos ou impasses que não 
envolvam o contexto universitá-
rio. Informações pelos telefones 
3257-1398 ou 3257-1399.

MUDANÇAS
NA MANTENEDORA
A Faculdades Católicas -  Associa-
ção Mantenedora da PUC-Rio ele-
geu um  novo presidente: padre Luís 
Corrêa Lima S.J. professor do De-
partamento de Teologia. Ele substitui 
padre Pedro Magalhães Guimarães 
Ferreira S.J., que esteve à frente da 
instituição desde 2004 com dedica-
ção e amor à Universidade. Para o 
ofício de secretário, foi designado 
padre Waldecir Gonzaga, diocesa-
no, membro do Conselho Diretor da 
Mantenedora e professor do Depar-
tamento de Teologia. Para o mesmo 
Conselho, foi eleito padre Ricardo 
Torri de Araújo S.J., também profes-
sor do Departamento de Teologia.

https://pt-br.facebook.com/PucUrgenteRio/
https://www.instagram.com/puc.urgente/
https://www.youtube.com/user/TvPucRio1
https://benfeitoria.com/empreendedoresdeimpacto?lang=en
https://www.sympla.com.br/circuito-labs-puc-rio__1147847
https://www.iis-rio.org/wp-content/uploads/2021/03/regulamento-concurso-Sustentabilidade-1.pdf
https://puc-rio.zoom.us/j/99238508598?pwd=SHc0TlNoYnlhblNPcWV4QThmeS9kdz09
http://www.com.puc-rio.br
https://www.ctc.puc-rio.br/equipes-de-competicao
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefE4p0oyd5qccYbUWXAuL9tFODJQcCb1wfOrsiM2OKiAjReA/viewform
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CURSOS DE EXTENSÃO ON-LINE
UX Strategy - Estratégias para Projetos de UX
Data: 20 de março a 10 de abril de 2021
Aulas: Sábados, das 9h às 13h
Valor: R$ 950 no ato da matrícula

Direção de Arte para Cinema, Publicidade e TV
Data: 25 de março a 25 de maio
Aulas: Quintas-feiras, das 19h às 22h
Valor: três parcelas de R$ 483

Introdução ao Taoísmo
Data: 5 a 21 de abril de 2021
Aulas: Segundas e Quartas-feiras, das 20h às 22h
Valor: R$ 576 no ato da matrícula

Valuation: Teoria e prática na avaliação de empresas e projetos
Data: 10 de abril a 3 de julho de 2021
Aulas: Sábados, das 9h às 13h
Valor: quatro parcelas de R$ 940 

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 para a Páscoa
No dia 27 de março, ocorrerá o retiro on-line Inacinano de 

Preparação com o tema Os Diálogos de Jesus. O encontro usa 
como base a Metodologia dos Exercícios Espirituais de Santo 

Inácio de Loyola e será conduzido pelos integrantes da Equipe 
de Leigos do Centro Loyola da PUC-Rio, Gilda Carvalho, Isabel 
Torres e Rutinéia Jordão. O período da manhã, das 9h às 12h, 

vai ser para colocações e orações individuais; na parte da 
tarde, das 14h às 15h, haverá uma partilha em grupo, e às 17h 

será celebrada a Santa Missa. Para se inscrever, clique aqui.

Encíclica Fratelli Tutti
A terceira Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, será 

abordada em uma palestra no dia 7 de abril, às 19h. Ministrada 
por padre José Laércio de Lima, S.J mestre em Teologia pela 

Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, a conferência 
será on-line e gratuita. Para se inscrever, clique aqui.

Fé e Campanha da Fraternidade
Encontros, Desafios e Diálogos para a Paz é o tema de 

palestra que será realizada on-line por dois teólogos no dia 
17 de abril, às 10h. O assunto vai ser explanado a partir 
de três perspectivas, e importantes aspectos na linha do 

agir serão apontados. O professor Celso Carias apresentará 
questões atuais que permeiam o diálogo e vivência da fé cristã 

e inter-religiosa; e o professor Carlos Frederico Schlaepfer 
analisará a temática bíblica presente no lema da Campanha 

da Fraternidade Ecumênica deste ano, guiado pela Palavra do 
Apóstolo Paulo: “Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez 

uma unidade” (Ef 2,14). Para se inscrever, clique aqui.

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.
Palestras | Entrevistas | Serviços | Agenda

Um presente dos 34 anos do
Comunicar para a Universidade

Disponível no Disponível na

MÍDIAS LOCAIS
O fundador e presidente da Rádio Favela, Misael Avelino dos Santos, vai 
ministrar palestra na disciplina Mídias Locais, do Departamento de Co-
municação, no dia 23 de março, às 11h. O encontro será pelo Zoom. Para 
participar, clique aqui.

http://www.cce.puc-rio.br
http://facebook.com/ccepucrio
http://www.centroloyola.puc-rio.br/inscricao-de-retiros/
http://bit.ly/palestrafratellitutti
http://bit.ly/dialogospaz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pucmobile
https://apps.apple.com/br/app/puc-urgente/id1536750776
http://pucurgente.com.puc-rio.br/
https://puc-rio.zoom.us/j/93035726743?pwd=N2xibTcxY1VQMWtmOVBKcXU1VXhndz09
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POR JOÃO JORGE

Seminário debate 
a relação entre 
lugares de 
memória coletiva 
e as cidades

O Instituto de Estudos Avançados 
em Humanidades (IEAHu/CTCH) 
organiza, nos dias 24, 25 e 26 de 
março, o Seminário Lugares de 
Memória, com o tema A memória 
a partir de sua relação com as 
cidades. Durante os três dias, 
serão realizadas seis mesas de 
debate, pensadas por alunos da 
pós-graduação e da graduação 
de diferentes cursos da PUC-
Rio. Uma das organizadoras do 
projeto, a arquiteta e doutoranda 
em História pela PUC-Rio Joana 
Martins comenta como a memória 
coletiva se relaciona com o 
espaço público e como ela vem 
sendo apagada ao longo de toda 
a história brasileira. Ela lamenta 
a transição do seminário para 
o formato on-line, por causa da 
pandemia da Covid-19. Marcado 
inicialmente para março de 2020, 
o encontro teria na programação 
uma caminhada dos participantes 
pela Zona Portuária do Rio de 
Janeiro. Mas mesmo com o 
adiamento e as mudanças, os 
organizadores acreditam que 
as discussões vão gerar boas 
reflexões sobre os lugares de 
memória. Para assistir aos 
debates, clique aqui.

país construído por sucessivas políticas de 
apagamento da memória.

Os organizadores do seminário se formaram 
em diferentes cursos da graduação. Qual é a 
importância desta interdisciplinaridade?
Joana: A interdisciplinaridade aproxima os de-
partamentos da PUC-Rio e permite que os alu-
nos tenham uma visão mais completa e com-
plexa sobre os assuntos. Possibilita também a 
troca e o aprendizado entre pessoas de várias 
áreas acadêmicas. A interdisciplinaridade traz 
ainda pontos de vista diferentes sobre a mesma 
questão, algo fundamental no debate sobre me-
mória coletiva. Se o seminário se restringisse 
somente a uma área, a análise poderia ser rasa. 

O que são os lugares de memória?
Joana: Os lugares de memória são fatos coleti-
vos que se relacionam com o território. É pensar 
como a história e as relações sociais marcam 
um determinado espaço público. Por isso, a 
abordagem do seminário é necessariamente po-
lítica, ao discutir a preservação ou não de deter-
minadas memórias e quais a sociedade escolhe 
cultivar ou apagar. A história brasileira é muito 
marcada pelo apagamento. E, por isso, acaba 
sendo definida também por muita resistência 
e por tentativas de preservar as memórias. No 
contexto brasileiro, o que se vê é um misto de 
sucessivos apagamentos e de resistência de re-
avivar o passado e contar a história não contada.

Quais os efeitos negativos do apagamento da 
memória coletiva para a sociedade brasileira?
Joana: No Brasil, existe de fato uma política pública 
de apagamento e um projeto que escolhe não re-
conhecer determinadas raízes identitárias da nossa 
própria história. O marco de início do Brasil como 
país foi um processo de apagamento: a coloniza-
ção. E não houve uma reparação histórica justa 
em relação a este processo histórico. Em alguns 
poucos momentos, houve reparação histórica no 
Brasil, como a criação da Comissão Nacional da 
Verdade, em 2012. A comissão foi uma tentativa 

ENTREVISTA // JOANA MARTINS

de voltar a um ponto do passado, com o qual a so-
ciedade brasileira não lidou bem. E, assim, tentar 
algum tipo de reparação e revisão desse momento.

Como a memória se relaciona com as dife-
rentes áreas acadêmicas do saber?
Joana: Pensando na ideia da memória como 
algo necessariamente coletivo, ela envolve a 
sociedade e as relações, engloba os estudos 
de sociologia e antropologia. Mas a memória 
também se relaciona com a história e sua es-
crita, ou seja, aquilo que é colocado ou não nos 
registros históricos. O seminário dialoga ainda 
com a arquitetura e o urbanismo, pois é nos 
espaços públicos das cidades que ocorrem as 
trocas coletivas e se constrói a relação dos lu-
gares com a memória. E, se você pensar do 
ponto de vista subjetivo, a memória também 
trabalha com o simbólico e com o inconsciente 
coletivo, o que pode interessar pesquisadores 
da psicologia e da psicanálise. 

Há um ano, o seminário foi cancelado por 
causa da paralisação das aulas. Como a pan-
demia impactou o projeto?
Joana: O seminário foi programado para ser feito 
no formato presencial. Devido à pandemia, hou-
ve o adiamento, e a comissão organizadora op-
tou pelo formato on-line. Foi um desafio pensar 
o seminário virtual, pois vivemos um momento 
de exaustão de eventos on-line. Outra perda com 
a mudança para o virtual foi o cancelamento de 
uma parte fundamental da proposta original do 
seminário: a caminhada pela região portuária 
do Rio de Janeiro, um lugar de muitas memó-
rias coletivas da nossa cidade. Este encontro 
físico, no entanto, se tornou impossível. Mesmo 
assim, achamos que valia a pena reunir forças 
para realizar o seminário no formato on-line, pois 
o tema continua sendo urgente. A pandemia só 
acentuou a importância desta discussão, pois 
vivemos um período de imenso sofrimento cole-
tivo e de distanciamento dos lugares coletivos de 
memória. Diante deste contexto, o seminário se 
tornou ainda mais fundamental. 

Como surgiu o projeto Seminário Lugares de 
Memória?
Joana Martins: A proposta do seminário sur-
giu a partir de um edital do Instituto de Estudos 
Avançados em Humanidades (IEAHu/CTCH) 
para financiar eventos propostos por discentes. 
A partir disso, alguns alunos da pós-graduação 
de arquitetura se animaram para elaborar uma 
proposta de seminário sobre memória coletiva, 
tema que abrange muitas disciplinas do curso 
de arquitetura. O debate sobre memória coletiva 
e sua relação com as cidades é urgente num 

https://www.youtube.com/channel/UCQ4-tuM9j26fXHRm9ktKaBQ
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SEGUNDA-FEIRA 22
11h. Aula Inaugural. Tema: Comunicação e Democracia no Brasil con-
temporâneo. Palestrante: professor Wilson Gomes (UFBA). Organização: 
Departamento de Comunicação. Para se inscrever, clique aqui.

14h. Palestra. Tema: Orientação para os programas de intercâmbio. Pales-
trante: professora Nancy Guimaraes (Assessora da CCCI-PUC-Rio). Organi-
zação: CCCI. Acesse.

19h. Bate-Papo. Tema: Os aportes do planejamento para o sucesso da 
atividade. Palestrantes: professor Lourival Augusto (UFRJ), Rodolfo Ston-
ner (engenheiro e ex-gerente de projetos da Petrobras) e Newton José 
(engenheiro). Organização: CCE. Para se inscrever, clique aqui.

19h30. Palestra. Tema: Projetando com o novo Código de Obras - Facha-
das e Varandas. Palestrantes: Lucia Vetter (subsecretária da Secretaria 
Municipal de Urbanismo do Rio), Sabrina Bridi (engenheira e funcionária 
da Prefeitura do Rio) e professor Manuel Fiaschi (PUC-Rio). Mediador: 
professor Marcelo Bezerra (PUC-Rio). Organização: Departamento de Ar-
quitetura e Urbanismo e CCE. Para se inscrever, clique aqui.

20h. Roda de Conversa. Tema: Análise em linha - Como fazer o enqua-
dre? Transferência e a contra transferência. Palestrantes: Samuel Cruz 
(psicanalista) e Patrícia Barros (psicóloga). Mediadora: professora Sônia 
Pucci (PUC-Rio). Organização: Departamento de Psicologia e CCE. Para 
se inscrever, clique aqui.

TERÇA-FEIRA 23

SEXTA-FEIRA 26

QUARTA-FEIRA 24
16h30. Treinamento da Biblioteca Central. Tema: Web of Science (WOS). 
Palestrante: Deborah Dias (representante da Clarivate Analytics). Orga-
nização: Divisão de Bibliotecas e Documentação – DBD. Para se inscre-
ver, clique aqui.

19h. Aula Inaugural. Tema: Historia Natural y ecología política – análisis 
de riesgos y oportunidades para la conservación de la biodiversidad 
y la produción de alimentos. Palestrante: professor Leonardo Galetto 
(Universidad Nacional de Cordóba). Organização: Departamento de Bio-
logia. Acesse.

11h. Aula Inaugural. Tema: Inteligência artificial - utopia e distopia. Pales-
trante: professora Dora Kaufman (PUC-SP). Organização: Departamento 
de História. Para se inscrever, clique aqui.

15h. Conversando na Rede. Tema: Expectativa x Realidade na pandemia 
- saúde mental. Palestrante: Tiago Figueiredo (psiquiatra). Organização: 
RAE. Acesse.

11h. Palestra. Tema: Mídias Locais. Palestrante: Misael Avelino (fundador 
e presidente da Rádio Favela). Organização: Departamento de Comunica-
ção. Acesse.

LIVES | PALESTRAS
RODAS DE CONVERSA

AGENDAAGENDAAGENDA DA SEMANA
LIVES | PALESTRAS
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11h. Aula Inaugural. Tema: Liderança empreendedora e ambidestria or-
ganizacional. Palestrante: professora Flávia Cavazotte (PUC-Rio). Orga-
nização: Departamento de Administração. Para se inscrever, clique aqui.

17h. Notícias Teológicas. Tema: Teologia da Prosperidade - o mercado 
da fé e a fé mercadológica. Palestrante: Leonildo Silveira (professor apo-
sentado das universidades Presbiteriana Mackenzie e Metodista de São 
Paulo). Mediador: Pastor Irenio Silveira. Organização: Departamento de 
Teologia. Acesse.

https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJcudOygqTIjEtEdZXNNhiD2UPwljHSC51vj
https://puc-rio.zoom.us/j/97457182680?pwd=UEdQV3VhWUhidVZYeVhNMDhPUjc2UT09#success
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=bate(traco)papo-de-manutencao:-os-aportes-do-planejamento-para-o-sucesso-da-atividade&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=palestra:-projetando-com-o-novo-codigo-de-obras:-fachadas-e-varandas&nInst=cce
https://cce.puc-rio.br/sitecce/website/website.dll/folder?nCurso=roda-de-conversa-analise-em-linha-(traco)-como-fazer-o-enquadre(question)-transferencia-e-a-contra-transferencia&nInst=cce
https://clarivatesupport.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?service=7&nomenu=true&main_url=%2Ftc3300%2Ftrainingcenter%2FLoading.do%3Fsiteurl%3Dclarivatesupport%26UID%3D2900424071%26RT%3DMiMxNg%253D%253D%26siteurl%3Dclarivatesupport%26apiname%3Dj.php%26MTID%3Dt1a6db14f7ee1f09bcf2893b3b509c519%26FM%3D1%26rnd%3D9796052343%26servicename%3DTC%26ED%3D1178986682%26needFilter%3Dfalse&siteurl=clarivatesupport
https://puc-rio.zoom.us/j/92028617226?pwd=WVpuSGJYNG05a21zU3ZKUEs1dmoxQT09#success
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJclf-murjosH9WJAGDErTeX0VyKbi4kv48z
https://puc-rio.zoom.us/j/93011767132?pwd=LzZ5VEVWeWpzWFhnU3U2aHpJemVNQT09#success
https://puc-rio.zoom.us/j/93035726743?pwd=N2xibTcxY1VQMWtmOVBKcXU1VXhndz09%20#success
https://puc-rio.zoom.us/meeting/register/tJAodO2orDsuE9xXXysi68VG9s6jUPfIl2gd
https://puc-rio.zoom.us/j/99238508598?pwd=SHc0TlNoYnlhblNPcWV4QThmeS9kdz09#success

